
Agenda IPS Platform 18 mei 2018 

Datum:  18 mei 2018 
Tijd: 10.00 tot 12.30 uur 
Locatie:  Da Costakade 45, Utrecht (Vincent van Goghzaal) 

10.00 

10.10 

10.20 

1. Opening en mededelingen

2. Verslag IPS Platform 3 november 2017 (bijlage 1)

3. Presentatie CORAL 2.0 (Dorien Verhoeven en Caelly Kluver van Samen Sterk tegen 
Stigma) 

10.50 

Doel: informeren en gesprek over de ontwikkeling en mogelijkheden van Coral 2.0. 
CORAL 2.0 is een tool die professionals zoals IPS-trajectbegeleiders kunnen inzetten bij 
(potentiële) werknemers met psychische gezondheidsproblemen.  

4. Werkgeversfocus op mensen met een psychische aandoening (Lisa Molenaar 
Algemene Werkgeversvereniging Nederland, bijlage 2)

Doel: informeren en gesprek over de pilots van de AWVN samen met De Normaalste 
Zaak en mogelijk andere werkgeversbewegingen om te komen tot meer (structurele) 
aandacht van werkgevers voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

11.20 

11.35 

5.Pauze
6.Presentatie IPS outcome data, feedback en vervolg (Lars de Winter)

Doel: informeren en bespreken 

12.00  

12.25 

7. IPS onderwerpen kennis delen
• Vragen van Cris Bergmans over IPS en inkoop gemeenten en betrokken 

werkgevers
• Working Together IPS-ACT Guide (Chrisje Couwenbergh) (bijlage 3)
• IPS platform bekostiging (bijlage 4, ter informatie)
• Vraag van Marjon Donkers (GGZ Oost Brabant). Hoe gaan andere organisaties 

om met cliënten die tijdens een IPS traject vanuit UWV met ontslag gaan?
Wordt de zorgrelatie dan verbroken? Hoe regelen organisaties de 
verantwoordelijkheden? Wat gebeurd er met regie behandelaar schap.

8. Rondvraag en sluiting

Volgend IPS platform 
vrijdag 2 november 2018 

https://www.samensterkzonderstigma.nl/stigma-en-werk/stigma-en-goed-werkgeverschap/instrumenten/coral-2-0/
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