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• Waarom een pilot IPS? 

• De pilot en zijn resultaten 

• Van pilot naar subsidieregeling 

• Aansluiting bij UWV-regeling IPS 

• Impuls: regionale samenwerking GGz en Werk & Inkomen 
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Waarom een pilot IPS  

• Invoering WMO en Participatiewet => nieuwe taken en verantwoordelijkheden 

voor gemeenten  

• Algemeen: kunnen we doorstroom bereiken van dagbesteding naar 

vrijwilligerswerk, beschut werk, banenafspraak en regulier werk?  

• Specifiek: biedt IPS voor de doelgroep met een ernstige psychiatrische 

aandoening perspectief op doorstroom naar een arbeidscontract?  

 

Dagbesteding 
Vrijwilligers 

werk  

Beschut 

werk 
Banenafspraak Regulier werk 
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Opzet pilot IPS in Den Haag 

• Doelgroep IPS met bijstandsuitkering 

• Client bij GGZ Parnassia - 34 mensen 

• Client bij Housing First maatschappelijke opvang – 22 mensen  

• Looptijd 1 jaar, verlengde pilot +7 mnd voor 18 deelnemers 

• Werkwens = deelname, instroom op 1 moment (1 juni ‘15) 

• 4 IPS coaches, 1 accountmanager WSP; jobcoaching door IPSer   IPSer als spin in het web 

• Succes = arbeidscontract minimaal 6 mnd > 12 uur p/w 

• Aanmelding Doelgroepenregister  

• Onderzoek Trimbos 
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Leerervaringen omgezet in 

subsidieregeling en werkproces  
(o.a. na Trimbos monitor) 

• 1 jaar te kort voor deze doelgroep => 3 jaar 

• Toetsing werkwens door GGz 6 tot 8 gesprekken 

• Housing First te zware doelgroep, vrijwilligerswerk hoogst haalbaar 

• Aansluiting bij UWV-regeling 

• Opname in doelgroepregister vergroot kansen 

• Maximaal 25 instroom per jaar en niet op 1 moment 

• Elkaar weten te vinden kost tijd 

• Intake van 1-4 gesprekken is te weinig 

• Gemeentelijk kosten – baten: vooralsnog minieme besparing 
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IPS subsidieregeling + beleidsregels  

• Aansluiting bij landelijke regeling SZW voor UWV-klanten 

• O.a. Modeltrouw => GGz-instelling en RIBW 

• 5 jaar jaarlijks 25 startende trajecten, die ieder 3 jaar duren (totaal 125) 

• Vooraf 8 verdiepende gesprekken GGz; werkplan en concept CV  

• Lichte toetsing WSP, start traject 3 jaar 

• Aanmelding doelgroepregister 

• IPSer van GGz: verzorgt re-integratie, acquisitie vacatures, jobcoaching, 

zoekt samenwerking met behandelteam, zoekt samenwerking WSP 

• WSP: voorbereiden arbeidsovereenkomst en inzet regionale toolbox 

• Rapportage 

 



Regionale samenwerking 

 

Doel: een samenwerkingsstructuur die blijft 
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IPS naar de regio 

eigen middelen 

gemeente 

Methodiekontwikkeling 

IPS-light  

Leren met en van elkaar: GGz, 

gemeenten, UWV, werkgevers, klanten 

5 gemeenten in 

Haaglanden 

Regio coördinator 



Extra Impuls Regio GGZ – W&I (start oktober 2017) 

• Impuls samenwerkingsinitiatieven: mensen met psychische aandoeningen naar werk begeleiden (Klijnsma SZW). 

• Aanvraag Arbeidsmarktregio Haaglanden: 5 Gemeenten, 3 GGz-instellingen en UWV. Cliëntenvertegenwoordiging en 

HSS (Haags Steun Systeem) betrokken in advies-/uitvoeringsfase. Landelijk doen 31 regio’s mee. 

• Actielijn 1: verbreden IPS naar de regio op basis van positieve ervaringen 

• Actielijn 2: inzet op werkzoekenden met minder zware problematiek (Common Mental Disorders) 

• Actielijn 3: effectief gebruik van (bestaande) regionale communicatiestructuur -> Zichtbaarheid doelgroep 

 

• 15-18 casuïstieken in de regio 
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Extra Impuls (vervolg) 

• Ambitie: duurzame infrastructuur in 2019 -> geborgd regulier proces: 

 

Werkwijze ontwikkeld 

Instrumenten (toolbox) 

Netwerk 

Deskundigheid vergroten/vakmanschap bevorderen 
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Vragen?  
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Extra sheet: Landelijk onderzoek UWV 

• Effecten uitkeringslasten (WAO/WIA/Wajong)  

• Effecten op het gebruik van voorzieningen WMO 

• Effecten op het zorggebruik 

• Effecten op inspanningen directe leefomgeving (gezin, etc.) 

• Ervaringen met de subsidieregeling  

 

Gemeenten kunnen mee doen!! 
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Extra sheet: Tips voor GGz instellingen 

• Sluit aan bij belang gemeente om in deze groep te investeren 

• Doorstroom WMO voorzieningen 

• Terugdringen uitkeringsgelden 

• Burgers die bijdragen aan de maatschappij 

• Wat heeft de GGz te bieden bij investering in deze groep? 

• ondersteuning aanmelding doelgroepregister 

• expertise bij begeleiding naar werk, terugval naar FACTvoorkomt definitieve uitval 

• als werkgever ook inzet op Banenafspraak en Beschut  

• Trek samen op om los te komen van vooroordelen over en weer  

• Neem niet de moeilijkste doelgroep qua arbeidsmarktperspectief 
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Extra sheet: Tips voor Gemeenten 

• Gebruik de regeling van Den Haag als basis voor je eigen regeling 

• Zoek een ‘sponsor’ op bestuurlijk en/of directieniveau 

• Sluit aan bij de landelijke regeling UWV 

• Leer samen in casuïstiekbespreking en klankbord groep 
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Reguliere baan  

Participatiebaan 

Iets te doen buitenshuis 


