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Kwintes

Voorzieningen
– ambulante begeleiding
– beschermd wonen
– maatschappelijke opvang
– activering 
– behandeling (jongvolwassenen in beschermd wonen)

Actief in werkgebieden van centrumgemeenten:
– Almere, Amersfoort (Ede), Utrecht, Gouda (Leiden), Hilversum
– centrale organisatie in Zeist







principes IPS 

• wens/ voorkeur van cliënt staat centraal
• betaald werken is het centrale doel
• snel zoeken naar echte baan (place-then-train)
• langdurende ondersteuning aan cliënt en werkgever
• doorlopende inschatting van arbeidsmogelijkheden, 

ondersteuning bij verwerven competenties
• IPS-er maakt deel uit van het GGZ-team



arbeidsrehabilitatie binnen Kwintes
“Traditionele” aanpak
• beschutte werkplaatsen (montage)
• leer- werkbedrijven (catering, groen, kantoorwerk, fietsen)
• trajectbegeleiding naar (vrijwilligers)werk

Sinds 2013 tevens IPS
• effectiever en snellere resultaten
• meer focus op mogelijkheden en wens om te werken
• minder focus op psychopathologie
• wel meer tijd kwijt aan acquisitie en netwerken



resultaten (2013)
Eerste jaar (2013)
• instroom: 144 cliënten aangemeld
• 107 (74%) daadwerkelijk begonnen

Na één jaar :
• hebben 28 cliënten betaald werk (26%)
• volgen 33 cliënten een opleiding (31%)
• overige 46 cliënten nog in oriëntatie 



resultaten (2015)
Derde jaar (2015)
• instroom: 150 cliënten aangemeld
• 111 (74%) daadwerkelijk begonnen

Na één jaar :
• hebben 39 cliënten betaald werk (35%)
• volgen 24 cliënten een opleiding (27%)
• overige 48 cliënten nog in oriëntatie 



resultaten, spin off

Cliënten
• halen rijbewijs
• behalen beroepscertificaten
• stoppen met drugs en/of alcohol
• stromen door naar werkervaringsplaatsen, stages

Medewerkers
• komen zelf met vacatures
• focus op behoud van betaald werk



IPS-er

• opleiding noodzakelijk, wel of geen zorgachtergrond (?)
• zéér goede communicatieve vaardigheden
• goed kunnen netwerken: groot werkgeversnetwerk, 

netwerk van bewoners
• weet ook de weg te vinden naar behandelaren
• al met al veel indirecte tijd!!
• is onderdeel van team/andere zorgverleners, bij 

Kwintes: persoonlijk begeleiders, woonbegeleiders
• kent wet- en regelgeving goed



financiering (1) 

WMO
• op basis van beschikking begeleiding individueel

(gespecialiseerde begeleiding)

GEMEENTE
• “maatwerk” re-integratie job-coaching 

€45/u - €75/u
• veel verschillende mogelijkheden en subsidies



financiering (2) 

UWV
• regeling voor job-coaching trajecten, 

maximaal 3 jaar (€ 75/u)

• Werkfit, 
maximaal 18 maanden, 40 uur (€ 75/u) 

• Naar werk, 
maximaal 9 maanden, 25 uur = € 1875

• IPS-subsidieregeling, 36 maanden € 8000 



resumé  

• veel meer mensen willen en kunnen werken
• opleiding tot IPS is noodzakelijk

(modelgetrouwheid?)
• breed “inbedden” in de organisatie
• laat je zeer goed informeren over financiële regelingen

(willen nog weleens wijzigen)
• betrek in een vroeg stadium de gemeente bij je plannen

(gemeente heeft ook een groot belang)

• gewoon beginnen!
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