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Tweede reviewer IPS-modeltrouwmeting  
 
Kenniscentrum Phrenos (www.kenniscentrumphrenos.nl) beoogt het persoonlijk herstel en de 
maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen te bevorderen 
door het ontwikkelen en verspreiden van kennis. Bij het Kenniscentrum zijn 38 instellingen van GGZ 
en RIBW aangesloten. Het Kenniscentrum beschikt over een stafbureau, gevestigd in Utrecht.  
Phrenos is in Nederland tevens het expertisecentrum voor Individuele Plaatsing en Steun. IPS is dé 
effectieve arbeidsre-integratiemethode voor mensen met ernstige psychische aandoeningen.  
Wegens een toenemende belangstelling voor IPS en een toenemend aantal GGZ-instellingen dat IPS 
heeft geïmplementeerd wordt het aantal IPS-modeltrouwmetingen dat wij uitvoeren steeds groter.  
Dit is de reden dat wij per direct op zoek zijn naar een aantal enthousiaste (tweede) reviewers om 
ons landelijke team van reviewers aan te vullen. 

 
De werkzaamheden  
IPS-modeltrouwmetingen zijn een belangrijk onderdeel van de IPS-methodiek en hebben als doel de 
implementatie van IPS te optimaliseren. Een modeltrouwmeting neemt een werkdag in beslag en wordt 
altijd uitgevoerd door twee getrainde reviewers. De eerste reviewer is leidend en is verantwoordelijk 
voor het opstellen van het IPS-modeltrouwverslag en de terugkoppeling naar de gereviewde organisatie. 
De tweede reviewer zal op locatie de IPS-modeltrouwmetingen uitvoeren in samenwerking met de 
eerste reviewer. De tweede reviewer ontvangt bij de werkzaamheden ondersteuning van de 
stafmedewerker IPS, een projectassistent en werkt nauw samen met de eerste reviewer. Tevens 
ontvangt de tweede reviewer bij aanvang een training van 1,5 dag. 
 
De werkzaamheden van de tweede reviewer zijn:   
• Volgen van een i.s.m. het CCAF (https://ccaf.nl) georganiseerde training tot reviewer.  
• Per jaar beschikbaar zijn voor maximaal 3 á 4 modeltrouwmetingen, deze worden in overleg met 

de reviewers ingepland 
• Deelname aan deskundigheidsbevordering (terugkomdagen, intervisie, bijscholing) 
• Bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van modeltrouwmeting 
• Inhoudelijke en logistieke afstemming over de modeltrouwmeting met de eerste reviewer inclusief 

voorbereiding en overleg over de verslaglegging 
 

Het profiel 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ondernemende persoon die ons team versterkt.  
Bij de selectie  worden de onderstaande criteria meegenomen: 
• Afgeronde hbo-opleiding 
• Enthousiasme en affiniteit met IPS en met de doelgroep mensen met (ernstige) psychiatrische 

aandoeningen 
• Een afgeronde IPS-opleiding 
• Werkzaam als IPS-trajectbegeleider of anderszins betrokken bij de uitvoering van IPS 
• Ervaring met het afnemen van audits is een pré 
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• Analytisch en kritisch denkvermogen 
• Kritisch kunnen reflecteren op het eigen functioneren en handelen 
• Sensitief zijn voor bestuurlijke en persoonlijke verhoudingen binnen teams en organisaties en daar 

adequaat mee om kunnen gaan 
• Bereidheid om te reizen binnen Nederland om de modeltrouwmetingen uit te voeren 

 
Wij bieden 
• I.s.m. het CCAF georganiseerde training tot reviewer. Aan bod zullen komen: 

o Het doornemen van de IPS-modeltrouwschaal 
o Auditvaardigheden 
o Gespreksvaardigheden 
o Overige: oefenen, deskundigheidsbevordering 

• Een vaste vergoeding voor de modeltrouwmeting aangevuld met een vergoeding van de reiskosten 
van 0,19 cent/km of volledige vergoeding bij gebruik van openbaar vervoer 

• Door het uitvoeren van modeltrouwmetingen krijg je de kans kennis te nemen van de stand van 
zaken rond IPS binnen andere organisaties en doe je inspiratie op voor de verbetering van IPS 
binnen je eigen team, organisatie en indien van toepassing, jezelf. 

 
Je verricht de werkzaamheden in het kader van een zelfstandig ondernemerschap of als dienst aan 
derden vanuit je werkgever. Kenniscentrum Phrenos biedt je voor de werkzaamheden een 
marktconform tarief aan.  
 
Informatie en sollicitatie 
We nodigen je uit te solliciteren door een korte motivatiebrief en curriculum vitae te mailen naar 
Sarita Sanches, stafmedewerker beleid en onderzoek via ssanches@kcphrenos.nl. Sluitingsdatum is 
15 september 2019. Voor meer informatie kun je vanaf 26 augustus contact opnemen met Cris 
Bergmans, stafmedewerker IPS via 030-2931626 of 06-44386380. 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 24 en 25 september. 
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