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In deze workshop

• Nederlands aanbod IPS 
deskundigheidsbevordering 

• Aanbod in de VS en de meest recente 
inzichten



Nederland

• Uitgangspunt is de in de VS ontwikkelde 
toolkit

• Aangevuld met ervaringen opgedaan 
tijdens het IPS implementatie-
onderzoek en lopende effect-onderzoek

• Programma in ontwikkeling



IPS principes 

• Deelname is afhankelijk van de wil van de 
client

• IPS wordt geintegreerd met GGZ hulp
• Doel is regulier betaald werk
• Na uiten van de arbeidswens snel zoeken 

naar werk
• Duurzame ondersteuning
• Voorkeuren van de client wegen zwaar



Doelgroep

• IPS trajectbegeleiders
• IPS projectleiders
• GGZ teams/behandelteams



Vorm

• Centrale bijeenkomsten voor 
trajectbegeleiders

• Consultatie projectleiders
• Ondersteuningsbijeenkomsten voor 

teams



Inhoud programma IPS 
trajectbegeleiders

• Kennis over IPS methodiek vergroten 
en eigen maken

• IPS vaardigheden oefenen 
• Trajectbegeleiding/arbeidsmarkt
• Consultatie en expertise-uitwisseling



Onderdelen van een IPS 
traject 

• Aanmelding
• Engagement
• Assessment
• Een baan zoeken
• Plaatsen op een werkplek
• Werkondersteuning



IPS specifiek

• Samenwerking met behandelteam
• Niet teveel voorbereiding en 

assessment maar snel op zoek naar 
werk

• Focus op regulier werk
• Weinig op kantoor/ op pad met client



Werken aan

• Geloof in de methodiek
• Stevigheid om IPS op de team-agenda te 

zetten en teamleden te betrekken
• Een goede relatie met je client 
• Vertrouwen in de mogelijkheden van je client
• Durf om werkgevers te naderen
• Goede kennis van arbeidsmarkt, subsidies en 

regelingen
• Duurzame begeleidingsvaardigheden



Toolkit

• Nederlandse vertaling
• Veel casussen en checklists
• Aanbevelingen voor projectleiders en 

GGz teams
• Video



Consultatie projectleiders

• Ervaringen vanuit de VS maar ook uit 
Nederlands implementatie-onderzoek 
tonen aan dat rol van de projectleider 
cruciaal is



Consultatie projectleiders

• Bij modelgetrouwe invoering IPS
• Bij implementatie struikelblokken
• Bij inhoudelijke vragen
• In contacten met stakeholders
• Naar behoefte



Ondersteuningsbijeenkomsten 
GGZ teams

IPS gaat uit van een geintegreerde 
aanpak, wat vraagt dat van het team?



IPS

Voorwaarde voor een succesvolle 
uitvoering van IPS is een intensieve 
samenwerking tussen IPS 
trajectbegeleiding, GGZ team en 
projectleiding. 
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