
 
 

 
Agenda IPS Platform 4 oktober 2019 

 
Datum:  vrijdag 4 oktober 2019 
Tijd:  10.00 tot 12.30 uur 
Locatie:  Da Costakade 45, Utrecht (Vincent van Goghzaal) 
 
10.00  1. Opening en mededelingen 

• Voorstellen nieuwe collega Sarita Sanches  
• Publicatie artikel Individual placement and support in the Netherlands: Past, 

present, and future directions (bijlage 1) 
 
10.10  2. Verslag IPS Platform 12 april 2019 (bijlage 2) 
   
10.20  3. Hoe effectief zijn IPS, de Participatieve Aanpak en een combinatie van beide om 

mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk te laten gaan? Een 
gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek binnen de gemeente Amsterdam 

  (Esmée Oude Geerdink, Amsterdam UMC locatie Vumc)   
 

10.50 4. IPS outcomedata en persbericht ‘ 1000 mensen met een ernstige psychische 
aandoening aan het werk dankzij IPS’ (Jaap van Weeghel) (bijlage 3) 

 
10.55 5. Presentatie over lange termijn effect van IPS Modeltrouw op de uitkomsten van 

IPS-trajecten (Lars de Winter) 
Doel: presentatie over de relatie tussen IPS modeltrouw en de uitkomsten van IPS-
trajecten   

 
11.10   Pauze 

 
11.30  6. IPS onderwerpen kennis delen 

• Stand van zaken IPS en CMD (Chrisje Couwenbergh) en vraag Marianne 
Schutte over IPS en CMD m.b.t: 

- Ervaring aanvraag IPS en CMD bij gemeenten 
- Ervaring in IPS-uitvoering in het aanhaken bij CMD teams 

• Terugkoppeling werkgroep IPS en overgang naar basis-GGZ (Chrisje 
Couwenbergh/Cris Bergmans) 

• Stand van zaken m.b.t. Verhoging tarief IPS-trajectprijs vanuit de IPS-
onderzoeksregeling EPA door UWV.  

• Tips voor IPS-trajecten die aflopen na duur van 3 jaar (Informeren lokale UWV 
en hoe werk je toe naar een goed einde van een traject) (Dorien Rikken) 

• Vraag verdere ontwikkeling IPS-O (Sarita Sanches) 
• Ervaringen met Bekostiging/inkoop van IPS-O door gemeenten en gehanteerde 

tarief (Karin Idema) 
 

 12.25   7. Rondvraag en sluiting 
 
 
Data IPS platform 2020 

• vrijdag 15 mei van 10.00-12.30 uur 
• vrijdag 2 oktober van 10.00-12.30 uur 

https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fprj0000372
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fprj0000372
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