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 Geaccepteerd en erkend als individuen die meer zijn dan 
hun beperkingen

 Persoonlijke relaties met familie, vrienden en kennissen
 Actief in vrijetijdsbesteding en andere sociale activiteiten
 Fatsoenlijke huisvesting
 Werk/onderwijs
 Voldoende formele (professionele) en informele 

ondersteuning

(Hall, 2009)



Kloof tussen wens en werkelijkheid:
 Arbeidswensen: 60% - 70% wil ooit (weer) werken 

(vooral < 35 jaar)
 Arbeidsdeelname: plm. 16%

Belemmeringen:
 binnen de persoon (gebrek aan gezondheid, veerkracht, 

ervaring, vertrouwen, vaardigheden)
 buiten de persoon (werkgelegenheid, rendement, 

stigma, kwaliteit beschikbare arbeid, GGz niet erg 
arbeidsminded, gebrekkig reïntegratiebeleid)



Algemeen:
De meeste Nederlanders vinden werk belangrijkste 
levensgebied, vlak na gezin, ver voor vrije tijd
◦ Inkomen
◦ Tijdstructurering
◦ Sociale contacten, verbreding sociale horizon
◦ Identiteit en status
◦ Dwingt tot activiteit, gezondheid

Specifiek:
 Andere rol dan die van patiënt
 Publiek stigma wordt veel minder
 Werk beschermende factor voor depressie
 Werken als overlevingsstrategie (coping)
 Werken is hét bewijs van psychisch en maatschappelijk

herstel



 Confrontatie met eerder falen
 Bedreiging zelfbeeld
 Angst voor gezondheidsverlies
 Angst voor negatieve reacties van anderen (stigma)
 Angst voor verlies van uitkering



Evidentie dat duurzame arbeidsparticipatie 
(3 à 5 jaar) leidt tot:

- Symptoomreductie
- Minder opnames
- Betere kwaliteit van leven

(Bush et al., 2009; Hoffmann e.a., in press; 
OECD, 2014)

Werkloosheid leidt tot:
- Slechtere somatische en psychische 

gezondheid
(Paul & Moser, 2009; Schuring et al., 2012)



“For most people, most of the 
time, 
good work is beneficial for mental
health”
(Henderson, 2011)

“If you think work is bad for 
people with

mental illness, try poverty, 
unemployment, and social 

isolation”
(Marone & Golowka, 2000)



 Regulier betaald werk is het centrale doel
 Iedere cliënt die baan wil, wordt  in traject genomen (‘zero 

exclusion’)
 Snel zoeken naar echte baan (‘place-then-train’)
 Voorkeuren van de cliënt centraal
 Ondersteuning op lange termijn (‘place-train-maintain’)
 Doorlopende, systematische inschatting van 

arbeidsmogelijkheden
 Systematische ‘job development’
 Integratie met GGZ-hulp (trajectbegeleider lid van ambulant, 

multidisciplinair team)
 Individuele begeleiding bij uitkeringskwesties (‘benefit 

counseling’)



 Complexe problemen: noodzaak tot integratie GGz-hulp 
en arbeidsbegeleiding

 ‘Managing work, illness, and interpersonal situations are 
intertwined’ (Alverson, 1998)

 Onderzoek met fidelity schaal: nauwkeuriger toepassing 
IPS-principes leidt tot betere resultaten
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Kennis delen over herstel, 
behandeling en participatie bij 

ernstige psychische aandoeningen 10



 IPS-interventies kunnen gericht
zijn op:
◦ De cliënt
◦ De werkgever
◦ Steunsysteem cliënt (o.a. 

familieleden, vrienden en 
hulpverleners)

◦ De sociale en fysieke kenmerken
van de werkplek

 IPS-aanpak (individu) en 
herontwerp werkprocessen 
(arbeidsorganisatie) zijn 
complementair en versterken 
elkaar

 En zijn beide noodzakelijk om 
tot een inclusieve arbeidsmarkt 
te komen













Organisatorische randvoorwaarden:
 Bestuurlijk commitment:
◦ RvB staat erachter
◦ Projectleider en stuurgroep

 Integratie IPS in behandel- of begeleidingsteams:
◦ IPS-trajectbegeleiders geschoold in IPS-methodiek
◦ Nemen deel aan overleg en delen in de registratiesystemen

 Structurele aandacht voor kwaliteit: 
◦ Coördinatie en supervisietaken belegd in team IPS-trjaectbegeleiders
◦ Uitkomsten worden gemonotord en besproken om functioneren te verbeteren
◦ Minstens eenmaal per jaar modelgetrouwheidsmeting



Uitbreiding:
 Nieuwe doelgroepen: mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) 

én mensen met Common Mental Disorders (CMD)
 Extra doel: betaald werk én opleiding
 Add-on interventies (bv. cognitieve remediatie, WRAP)
 Nieuwe aanbieders (GGz-instellingen én gemeenten)

Uitdaging:
 Wetenschappelijk bewijs verzamelen om de effectiviteit van deze nieuwe 

IPS-praktijken aan te tonen
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Van alle arbeidsintegratiemodellen heeft IPS veruit de beste papieren 
(zie ook Schaafsma e.a., 2015):

 Bewezen effectief, voor steeds meer groepen GGz-cliënten
 Aanwijzingen kosten-effectiviteit (Hoffman e.a., 2014; Knapp e.a., 

2014), 
 Duurzame inzetbaarheid: gezond aan het werk
 Welomschreven, gestandaardiseerd (modelgetrouwheidsmaat)
 Hoe modelgetrouwer, des te beter de resultaten
 Dynamisch model: steeds nieuwe elementen toegevoegd (studie, 

cognitieve remediatie, beslissingshulp disclosure, 
zelfmanagement/WRAP)

 Duidelijke aanwijzingen voor de implementatie, gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen 



 Bij ingrijpende veranderingen in GGz en re-integratie telkens opnieuw 
bekijken hoe IPS-praktijk het beste kan worden gepositioneerd

 IPS in nabije toekomst niet alleen vanuit ggz-teams, maar ook vanuit Werk & 
Inkomen van gemeenten

 IPS-trajectbegeleiders kunnen beter samen één team vormen dat in een 
bepaalde wijk alle werkzoekende personen uit de doelgroepen gaat bedienen 

 Per cliënt bekijken met wie samenwerken; rond cliënt ‘gepersonaliseerde’ 
teams formeren van hulpverleners die voor de cliënt belangrijk zijn

 Nieuw: cliënten stellen resourcegroep samen (bv familielid, vriend, buurman, 
hulpverlener), die hen in hele herstelproces ondersteunt (Leeman e.a., 2017)

 In Zweden, waar ‘resourcegroep-ACT-model’ (RACT) is ontstaan, vragen veel 
cliënten hun IPS-trajectbegeleider lid te worden van hun resourcegroep; in 
Nederland wordt al op kleine schaal gewerkt met resourcegroep-model.



IPS werkt!
Handboek werken en leren met
Individuele Plaatsing en Steun

Onder redactie van
Jaap van Weeghel & Harry Michon

Eindredactie
Textability (Gerdie Kienhorst)

u i t g e v e r ij 
c o u t i n h o

IPS werkt! kwam tot stand op initiatief en met ondersteuning van Kenniscentrum
Phrenos. Met medewerking van het Trimbos-instituut.
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