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Kunnen klanten met zwaardere 
psychische aandoeningen aan 
het werk? Met de methode 
Individuele Plaatsing en Steun 
(IPS) worden verrassend goede 
resultaten geboekt. IPS wordt 
ingezet vanuit de GGZ en is 
voor veel sociale diensten en 
gemeenten onbekend terrein. 
Maar daar lijkt voorzichtig 
verandering in te komen.
TeKST: PeTer van eeKerT, beeld: ShuTTerSTocK

 I
PS is ontwikkeld in de 
Verenigde Staten, waar de 
afkorting staat voor Individual 
Placement and Support. Het is 
een van de weinige interven-
ties die bewezen effectief is, 
zo blijkt uit talrijke weten-

schappelijke studies. Recent onder-
zoek van het Trimbos Instituut laat 
bijvoorbeeld zien dat 44 procent van 
de cliënten uit de IPS-groep na der-
tig maanden een reguliere betaalde 
baan had, tegenover 25 procent van 
de cliënten uit de controlegroep. 
Voor mensen met een ernstige psy-
chische aandoening is IPS twee maal 
effectiever dan reguliere vormen van 
re-integratie.

eerST PlaaTSen
Uitgangspunt van IPS is dat iedere 
cliënt die gemotiveerd is, kan werken 
in een reguliere baan. Deelnemers 
worden zonder training vooraf in de 
gekozen functie geplaatst en daarna 
gericht getraind in de benodigde 
werkvaardigheden (place then train). 
Integratie van arbeidstoeleiding met 
zorg en behandeling is een essenti-
eel onderdeel van de IPS-methodiek. 
Daarom maakt de trajectbegeleider 
of IPS-jobcoach altijd deel uit van 
een ambulant multidisciplinair 
GGZ-team, vaak een zogenaamd 
ACT- of FACT-team: (flexible) asser-
tive community treatment. 
De GGZ-teams behandelen en bege-
leiden mensen met ernstige psychia-
trische aandoeningen in combinatie 
met problemen op andere levenster-
reinen, zoals wonen, werken, sociale 
contacten en financiën. Die hulp 
vindt plaats in de directe omgeving 
van de cliënt, dus buiten de muren 
van de GGZ-instelling. Dat de traject- 
begeleider IPS deel uitmaakt van het 
team is noodzakelijk, zegt Ellen Otto, 
IPS-projectcoördinator bij kenniscen-
trum Phrenos. “De afstand die an-
ders zou bestaan tussen GGZ-hulp >

Eerst maar 
eens aan 

het werk…

en arbeidsrehabilitatie zou leiden tot 
veel afstemmingsproblemen. Met 
als mogelijk gevolg dat cliënten te-
genstrijdige boodschappen over hun 
arbeidskansen krijgen, wat vooral 
voor cliënten met ernstige beperkin-
gen nadelig uitpakt.”

ModelTrouw
Veel deskundigen en uitvoerders die 
bij IPS betrokken zijn, vinden dat 
de beste resultaten worden geboekt 
als de IPS-methodiek modelgetrouw 
wordt uitgevoerd. In de praktijk 
betekent dat:
- De wens van de cliënt om werk te   
vinden staat centraal en is leidend 
voor de arbeidsbegeleiding: wie 
betaald werk wil vinden en behou-
den, kan IPS-begeleiding krijgen. 
- Cliënten worden niet afgewezen 
op grond van factoren als arbeids-
competenties, arbeidsverleden of 
psychiatrische symptomen.
- Betaald, regulier werk is het 
centrale doel. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van speciaal gecreëerde 
banen, werkplaatsen onder de GGZ- 
vlag of vrijwilligerswerk.
- Zo snel mogelijk aan de slag. De 
IPS-medewerker helpt cliënten zo 
snel en zo gericht mogelijk bij het 
zoeken naar betaald werk. Er wordt 
in principe geen gebruik gemaakt 
van langdurige voorbereidende trai-
ningen, uitgebreid onderzoek van 
arbeidsvaardigheden en werkerva-
ringsprojecten. 
- De voorkeuren van de cliënt staan 
centraal. De IPS-medewerker en cli-
ent zoeken samen een arbeidsplaats 
die aansluit bij de wensen, mogelijk-
heden en werkervaring van de cliënt. 
Het inschatten van arbeidsmoge-
lijkheden is een doorlopend proces 
waarbij de opgedane werkervaring 
wordt meegewogen.
- Ondersteuning op lange termijn. 
Ook als cliënten werken, krijgen 
zij ondersteuning van de IPS-

 IPS voor bijstandsgerechtigden 
met een psychische aandoening 
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lessen geleerd die de kans op succes 
de volgende keer groter maken. 
De cliënten die een IPS-traject 
volgen, worden onder meer 
doorverwezen door huisartsen en 
de spoedhulp, maar er is ook een 
samenwerking met de Amsterdamse 
Dienst Werk en Inkomen en UWV. 
Cliënten worden aangemeld en in 
een periodiek gezamenlijk overleg 
gevolgd. Kamstra: “Wij hebben de 
ervaring dat veel van de jongeren 
willen werken, maar dat bijvoorbeeld 
sociale diensten er veel te makkelijk 
van uit gaan dat dit geen begaanbare 
weg is bij een aandoening als een 
psychose. Er is te snel en te vaak 
sprake van exclusie, ook als de cliënt 
een werkwens heeft.”

Proef oP de SoM
Den Haag is in samenwerking met 
GGZ-instelling Parnassia gestart met 
een pilot waarbij zestig cliënten – 
afhankelijk van een WWB-uitkering 
en WMO-ondersteuning – volgens 
de IPS-methodiek naar regulier 
betaald werk worden begeleid. In 
deze pilot worden de expertise en 
instrumenten van het Werkgevers-
servicepunt ingezet, waaronder 
loonkostensubsidie en garantieba-
nen. Het Trimbos Instituut heeft 

het voortouw in het monitoren en 
onderzoeken van de proef, zodat 
informatie over de uitvoerbaarheid 
van de methodiek en mogelijke 
knelpunten beschikbaar komt. Dat 
onderzoeksrapport moet daarnaast 
inzicht geven in de tevredenheid van 
de klanten en de zelfredzaamheid 
van de deelnemers, de mate waarin 
IPS een beweging van zware naar 
lichtere zorg tot stand brengt en in 
de mogelijke besparing op bijstand 
en WMO. Een rekensommetje: een 
gemiddelde bijstandsuitkering kost 
15 duizend euro op jaarbasis, een 
begeleidingstraject gemiddeld een 
kleine 7 duizend euro. *

  op maandag 9 februari vindt het congres 
Mensenwerk plaats, over de partici-
patie van mensen met een psychische 
aandoening. Tijdens dit congres worden 
de opbrengsten van het project van de 
gemeente den haag gepresenteerd. Zie 
voor meer informatie:  
www.congresmensenwerk.nl.

  Kijk voor informatie over werk en ernstige 
psychische aandoeningen in het alge-
meen, en IPS in het bijzonder ook eens 
op: www.kenniscentrumphrenos.nl. 

medewerker, waarbij de mensen in 
hun directe werkomgeving worden 
meegenomen.
- Integratie van arbeidstoeleiding 
met zorg en behandeling is essenti-
eel. Dat betekent dat het voortouw bij 
de GGZ ligt.

vIP-TeaM
Het Amsterdamse VIP-team bewijst 
dat IPS het ook voor mensen met 
ernstige psychische aandoeningen 
mogelijk maakt om te werken. VIP 
staat voor Vroege Interventie bij 
Psychose. Het team richt zich op jon-
geren. IPS-jobcoach Debby Kamstra: 
“Veel psychische problematiek ont-
staat op jonge leeftijd. Er is dus veel 
te winnen met een goede aanpak, 
zowel in termen van persoonlijke en 
maatschappelijke kosten en baten als 
in harde euro’s. Vergelijk de situatie 
waarin een jongere van 25 jaar door 
een psychose blijvend zonder werk 
zit en in behandeling is met die 
waarin de psychose wordt overwon-
nen, mede door de inzet van werk. 
Dat scheelt veertig jaar uitkering 
en veertig jaar behandelkosten en 
zorgconsumptie, terwijl er veertig 
jaar loon wordt verdiend waarover 
belasting wordt betaald.”

werKwenS
Het VIP-team begeleidt elk jaar ge-
middeld honderdvijftig cliënten, met 
een jaarlijkse doorstroom van onge-
veer vijftig. Niet iedereen komt direct 
blijvend aan het werk, maar in de 
IPS-aanpak wordt niet van misluk-
ken gesproken, maar van ervaringen 
opdoen. Het is niet erg als de eerste 
baan niet blijkt te lukken. De cliënt 
heeft werkervaring opgedaan, al is 
het maar een paar dagen. En er zijn 

Werkwijzer Re-integratie van klanten 
met psychische aandoeningen
hoe kunnen sociale diensten klanten met psychische aandoeningen beter begelei-
den naar werk? die vraag staat centraal in de werkwijzer re-integratie van klanten 
met psychische aandoeningen die divosa onlangs publiceerde. Tijdens het congres 
Mensenwerk, op 9 februari in nieuwegein, verzorgen Peter van eekert, auteur van de 
werkwijzer, en Jan Timmermann van divosa hierover een workshop. u kunt de werkwij-
zer gratis downloaden: www.divosa.nl/publicaties/werkwijzer-re-integratie-van-klanten-
met-psychische-aandoeningen. 

Begeleidingskaarten 
bij de werkwijzer zijn twee begeleidingskaarten gepubliceerd met 
praktische tips voor klantmanagers en leidinggevenden. u vindt 
deze kaarten in het hart van dit blad. de kaarten zijn eveneens 
te downloaden van de website van divosa. wilt u extra gedrukte 
exemplaren bestellen? Ga naar www.divosa.nl/kaarten-bestellen. 

Het effect van
uw sociaal beleid
meten?
Nodig mij uit
voor een demo
Effectmonitor

In het sociaal domein heeft ‘kwaliteit en
verantwoording’ een andere lading gekregen.
De boodschap is nu: niet de dingen goed
doen, maar de goede dingen doen.

De Effectmonitor helpt u de beoogde doelen,
maatschappelijke effecten of financiële
resultaten te bereiken. Met de monitor haalt
u het maximale rendement uit uw budgetten.

Benieuwd naar deze nieuwe tool? Bel of
mail mij. Dan vertel ik u graag meer over
alle voordelen van de Effectmonitor.

Met vriendelijke groet,

U kunt ook de VISD-indicatoren van de VNG in de monitor invoeren

Priscilla Looren de Jong

Adviseur

Mobiel 06 23 30 60 96

plj@stimulansz.nl

Of kijk op www.stimulansz.nl
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