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Verslag online IPS Platform 2 oktober 2020 

 
Datum:  vrijdag 2 oktober 2020 
Tijd:  10.00 tot 12.30 uur 
 
1. Opening en mededelingen 

geen 
 
2. Presentatie NIBUD-rekentool: van uitkering naar werk  

Jasja Bos, Senior Wetenschappelijk medewerker van het NIBUD geeft een presentatie over de NIBUD-
rekentool van uitkering naar werk  https://uitkeringnaarwerk.nibud.nl. De tool is ontwikkeld in het kader 
van het project simpel switchen in de participatiewet. De tool richt zich met name op mensen met een 
uitkering en geeft een berekening hoeveel iemand erop vooruit of achteruit gaat als hij of zij  gaat werken. 
Jasja geeft twee voorbeelden en voert daarbij gegevens in de rekentool in. De tool is voor langere tijd 
beschikbaar en wordt nog verder aangepast/verbeterd. Het lijkt zinvol om te kijken of de rekentool ingepast 
kan worden in de IPS-training om te gebruiken door IPS-trajectbegeleiders.  

  
3. Verslag IPS Platform 15 mei 2020 

geen  
 
4. IPS sticker voor werkgevers ontwikkeld door RIBW N&R  

Bart Lindner geeft een korte update van de IPS sticker. Het IPS-programma van RIBW Nijmegen & 
Rivierenland heeft een IPS-sticker ontwikkeld die bedoeld is om aan  bedrijven en organisaties te geven die 
inclusief werken en mensen met IPS ondersteuning betaald in dienst nemen. Deze sticker hebben ze 
ontwikkeld omdat ze waardering willen geven aan werkgevers en organisaties die het van belang vinden om 
mensen met een psychische beperking een plek te geven binnen hun bedrijf. De werkgevers die de sticker 
ontvangen kunnen deze op een prominente plaats binnen het bedrijf plakken. De sticker geeft aan dat het 
bedrijf inclusief onderneemt en mensen met een IPS-traject de mogelijkheid biedt om daar te werken en/of 
te leren. Alle  IPS-programma’s mogen de sticker gebruiken. De sticker kan door de IPS-programma’s zelf 
worden afgedrukt. De sticker is te downloaden vanaf: 
https://www.werkenmetips.nl/nieuws/ips-sticker-voor-bedrijven-en-organisaties/  

 
5. IPS onderwerpen kennis delen 

• IPS kostprijsonderzoek: Chrisje Couwenbergh geeft een korte update van het kostprijsonderzoek IPS 
EPA-regeling voor UWV door Phrenos. Het kostprijsonderzoeken de IPS-portretten zijn door Phrenos 
afgerond. Iedereen die heeft meegewerkt aan het onderzoek en de deelonderzoeken wordt hartelijk 
bedankt. De rapportage is goed ontvangen. Het ministerie van SZW heeft -in overleg met UWV-  
besloten om de bevindingen in dit stadium nog niet te verspreiden onder de IPS-programma’s. SZW zal 
eerst met een kostprijs voorstel komen waarin ze de bevindingen van dit onderzoek en de bevindingen 
van het UWV onderzoek integreren, en waarin ook andere uitvoeringsaspecten van de nieuwe IPS 
regeling zijn opgenomen (bv. trajectduur). Dit voorstel zullen ze voorleggen aan de IPS-programma’s. 
Het ministerie van SZW is bezig met dit voorstel en het is de verwachting dat dit eind van het jaar 
besproken kan worden.  

https://uitkeringnaarwerk.nibud.nl/
https://www.werkenmetips.nl/nieuws/ips-sticker-voor-bedrijven-en-organisaties/
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• IPS-CMD onderzoek: Ook geeft Chrisje een update van de stand van zaken m.b.t. het IPS-CMD 
onderzoek. In het onderzoek doen 168 deelnemers mee met een gemeentelijke en/of UWV uitkering. In 
totaal doen er 20 IPS-programma’s mee aan het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit verschillende 
onderdelen. Er worden kwantitatieve gegevens over werk en inkomen verzameld via een landelijke 
monitor. Verder wordt momenteel een literatuuronderzoek uitgevoerd in de vorm van een meta-
analyse naar de effectiviteit van IPS bij verschillende doelgroepen. Ook wordt bij  4 IPS-programma’s een 
verdiepend kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Onderdeel daarvan zijn twee modeltrouwmetingenen bij 
alle 4 de programma’s is inmiddels een 0-meting uitgevoerd. Ten slotte worden 10 deelnemers met een 
IPS-CMD traject gedurende twee jaar 10 keer geïnterviewd waarbij wordt gekeken hoe het IPS-CMD 
traject voor de deelnemer verloopt.  

 
• Publicatie artikel - Individuele Plaatsing en Steun (IPS) in Nederland. Stand van zaken binnen de 

praktijk en onderzoek. Het artikel is geschreven voor het tijdschrift Participatie en Herstel. Een 
voorpublicatie van dit artikel is te vinden op onderstaande link: https://www.werkenmetips.nl/wp-
content/uploads/2020/07/De-Winter-et-al.-IPS-praktijk-en-onderzoek-totaal-3.pdf 

 
• Inplannen modeltrouwmetingen en training IPS-trajectbegeleider: Graag tijdig IPS 

modeltrouwmetingen inplannen. Dit kan via Tinka Verweij die weer gestart is met werken na haar 
zwangerschapsverlof. Vanuit Phrenos proberen we de modeltrouwmetingen zoveel mogelijk door te 
laten gaan. Het liefst op locatie maar indien nodig (tijdelijk) ook via videobellen.  
Voor landelijke IPS-trainingen kan ook worden aangemeld bij Tinka. Bij een voldoende groepsgrootte 
wordt er gestart met een landelijke training. Door Covid worden de meeste trainingen nu ook 
(gedeeltelijk) uitgevoerd met videobellen. Er is in oktober een groep gestart en waarschijnlijk zal er in 
het najaar nog een nieuwe groep worden opgestart.  

 
• Voorgenomen IPS dag in 2021: Met een commissie is er een aantal keer overlegd over een IPS dag in 

2021. Dit moet nog verder worden uitgewerkt maar de bedoeling is om deze dag op 1 juli 2021 te 
organiseren.    

 
• IPS-Onderwijs: Sarita geeft een korte update m.b.t. het projectplan dat in oktober zal worden ingediend 

bij het programma Geestkracht van FNO. Het project richt zich erop om IPS voor onderwijs verder te 
ontwikkelen. Omdat onderwijs een andere context betreft dan werk brengt dit nieuwe uitdagingen met 
zich mee. De methode is momenteel nog onvoldoende toegespitst op dit specifieke domein. Ook is de 
schaal waarmee de modeltrouw van IPS-O uitvoerders getoetst wordt nog onvoldoende ontwikkeld en 
niet gevalideerd. Het doel van dit project is daarom het verder ontwikkelen van IPS-O tot een 
volwaardige methodiek voor begeleiding op het gebied van onderwijs en het verbeteren en valideren 
van de IPS-O modeltrouwschaal. Dit project zal zich specifiek richten op jongvolwassenen tussen 16-35 
jaar met een ernstige psychische aandoening die een startkwalificatie willen verkrijgen (diploma havo, 
vwo of mbo niveau 2 of hoger). Het project zal uitgevoerd worden volgens de principes van user-
centered-design wat betekent dat IPS-trajectbegeleiders, jongvolwassenen met EPA en hun familieleden 
meerdere keren geraadpleegd worden over de inhoud van de interventie en de modeltrouwschaal. 
Vanuit Phrenos hopen we op een positieve beoordeling zodat we aan de slag kunnen gaan met dit 
project. Rond 15 januari horen we of de aanvraag gehonoreerd wordt of niet. 

 
• Vraag (Aart Jose Kok van GGz-Centraal). Bij GGz Centraal heb ik het voorstel gedaan om binnen onze 

organisatie jobcarving toe te passen en te onderzoeken waar betaalde mogelijkheden liggen. Is hier bij 
andere GGz-instellingen al ervaring mee  opgedaan.  
De vraag van Aart Jose wordt besproken. Er worden tips gegeven vanuit verschillende organisaties. 

https://www.werkenmetips.nl/wp-content/uploads/2020/07/De-Winter-et-al.-IPS-praktijk-en-onderzoek-totaal-3.pdf
https://www.werkenmetips.nl/wp-content/uploads/2020/07/De-Winter-et-al.-IPS-praktijk-en-onderzoek-totaal-3.pdf
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o Kwintes heeft interne banen gecreëerd voor huishoudelijke medewerkers waar IPS-deelnemers op 
zijn geplaatst. 

o Iris zorg wijst op sociaal ondernemen. Toeleveranciers van de zorginstelling wordt gevraagd of ze 
mogelijkheden hebben voor IPS-deelnemers die een baan zoeken. Hierop kan beleid worden 
ontwikkeld in het kader van social return.  

Er wordt niet veel gebruik gemaakt van jobcarving. Wel wordt er gewezen naar de IHW methodiek 
vanuit UWV. Dit is een methodiek voor het inclusief herontwerp van werkprocessen. Hiermee kunnen 
er binnen organisaties nieuwe banen worden gecreëerd. Zie voor meer informatie: 
www.inclusievearbeidsorganisatie.org. 

 
6. Een presentatie van de stand van zaken rond de outcomedata  

Lars heeft een update van de IPS outcomedata (presentatie bijgevoegd). In 2020 leveren 30 instellingen de 
kwartaaldata aan. Dit geeft veel inzicht in instroom en doorstroom van de deelnemers en ook de 
plaatsingscijfers. Het plaatsingspercentage in het tweede kwartaal is 28,95% voor betaald werk. Hiermee is 
er sprake van een iets lager plaatsingspercentage t.o.v. eerdere kwartalen. Wellicht is dit al het gevolg van 
de coronacrisis. Verwacht wordt dat de trend over een langere tijd duidelijker zichtbaar zal worden.  
Lars presenteert ook de modeltrouwcijfers over meerdere metingen. Na meerdere metingen worden de 
scores hoger en de uitkomsten voor cliënten beter (zie presentatie).  

 
7. Praktijkvoorbeeld IPS vanuit RIWB Arnhem & Veluwe Vallei  

Niels Arends van RIBW Arnhem en Veluwevallei geeft een presentatie over het IPS programma vanuit RIBW 
Arnhem (presentatie bijgevoegd). Niels geeft een mooi praktijkvoorbeeld van IPS binnen een RIBW. Er 
worden inmiddels 94 mensen met IPS ondersteund. Niels vertelt over de implementatie van IPS en de start 
van het programma. De verschillen tussen een RIBW en een behandelinstelling en successen en 
verbeterpunten.  

 
8. Rondvraag 

• Er is wel behoefte aan een extra bijeenkomst rond IPS en Covid. Cris e.a. kijken naar een geschikt 
moment in het najaar. Vraag is of ook acquisitie van banen in deze bijeenkomst aan de orde kan komen. 

• Kees van de Wouw heeft bij Breburg intern een signaal opgevangen over de bekostiging van IPS uit de 
ZvW. Is er sprake van een verschuiving van zorgverzekeraar naar gemeente? Sarita leest op de website 
van het NZA dat er een voornemen is om vanaf 2022 participatie vanuit het zorgdomein naar 
gemeenten te verplaatsen. https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-
forensische-zorg-fz/nieuwe-bekostiging-ggz    

 
Volgend IPS platform 2021 

• vrijdag 23 april van 10.00-12.30 uur 
• vrijdag 12 november van 10.00-12.30 uur 

https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz/nieuwe-bekostiging-ggz
https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz/nieuwe-bekostiging-ggz
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