
‘Verandering van spijs doet eten’ 

Een bedrijvige doordeweekse middag bij Haarsteeg’s Beschermd Wonen.  

Echt zo’n middag om je voor 120 procent in te zetten en je spierballen te tonen. 

Een beetje meer uitdaging, denk ik. Dat kan ik wel gebruiken.  

Het is of de IPS-collega in kwestie dit van een mijlenverre afstand heeft kunnen ruiken. 

In alle drukte ben ik onderweg naar mijn laatste afspraak van de dag, buiten de deur.  

Hoppa, de hort op en even weg uit de benauwende groepssleur. 

Ik baan me een weg naar buiten en loop mijn collega van het IPS-team tegen het lijf.  

Per toeval raken we aan de praat, allebei snel van geest, er wordt enthousiast gesproken.  

Alles behalve ongemakkelijk, stug en juist een nuttig tijdverdrijf.  

Het gesprek is nog enige tijd in mijn hoofd blijven rondspoken. 

IPS, dat is gaaf, dacht ik direct. Ik stapte in de auto en dacht bij mezelf.  

Hmm, die vacature, dat kan best wat voor mij zijn.  

Maarja, dan moet ik Beschermd wonen misschien achter me laten. Dat doet ook best pijn.  

Op bestemming aangekomen wordt de gedachte om ander werk te gaan doen alsmede de auto even 

geparkeerd.  

Het parkeren aan denken over de ambitie was echter van korte duur, heeft de tijd ons geleerd. 

Kort na de eerste ontmoeting met mijn collega van het IPS- team kreeg ik een vacature in mijn 

mailbox. Die had ik niet verwacht en kwam nogal plots. 

Toch maar even openen met de gedachte hier nooit ‘stommer’ van te kunnen worden, zag ik een 

vacature die me erg aansprak, maar ook een paar horden.  

Het kruispunt op mijn weg was daar. Afslaan naar IPS of rechtdoor richting de forensische 

psychiatrie. Wat het ook zou worden, het was de keuze van het jaar.  

Toch maar de stoute schoenen aangetrokken en op gevoel gekozen voor een loopbaan binnen IPS. 

Me daarmee ook meteen aangemeld voor de IPS en GGZ-agoog opleiding. Kortom, tijd om de 

praktijk deels te verruilen voor studieboeken en les. 

Wel spannend om als ‘doener’ weer naar school te gaan. Al snel bleek de IPS-opleiding gelukkig uit 

veel praktijkgericht leren te bestaan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niets theoretisch te vinden 

en leren is. Neem nou alle wet- en regelgeving en het IPS handboek. Nee, aan theorie geen gemis.  

Wat ik hiervan leerde was van alles over het UWV en de IPS-methode. Een bos van allerlei nieuwe 

informatie waaruit bleek dat het hebben van een ‘plan de campagne’ wel zeker was geboden. 

Want hoe gaat iemand nu alles kennen en weten in een half jaar tijd? Al die uitkeringsregels en tools 

van het UWV en de methode IPS. Ik kwam al snel tot de conclusie dat ik mezelf met deze opgave te 

diep in de vingers snijd.  

Iemand hoeft per slot van rekening niet alles zelf te weten en kunnen, als hij maar weet wie te 

benaderen die hem het delen van hun kennis gunnen. 

Daarmee het plan om in eerste instantie alle relevante informatie voor mijn doelgroep en collega’s 

bij Beschermd wonen te verzamelen. Dat, in de hoop hen te enthousiasmeren voor IPS en ze in dit 

enthousiasme mee te krijgen als een soort van ‘rattenvanger van Hamelen’. 

  



Een presentatie over de methode IPS, belangrijke tools van het UWW, verschillende typen 

daginvulling en samenhang met andere methoden kwam hieruit voort. De vragen en reacties van de 

teamleden gaven aan dat dit thema hen zeer zeker meer bezighoudt en de presentatie heeft hen 

bekoord. 

Na de eerste presentatie is er de missie ontstaan om aan IPS nog meer bekendheid te geven, staat er 

nog een presentatie gepland en zijn er al twee andere teams die met enthousiasme aan dit idee 

gehoor hebben gegeven. ‘Spread the word!’ 

Dat is denk ik de best passende kreet en degene die bij verankering hoort, organisatie breed. 

Tijdens het volgen van de opleiding ging het bewaren van de rust nog niet altijd even goed. Tja, dan 

maar een doel en acties stellen als dit mij als werker goed doet. Aan enthousiasme geen gebrek, 

maar al doende toch rustiger met nieuwe werkgevers in gesprek.  

 

Haastige spoed is zelden goed. De gedachte die voor kalmte en ongedwongenheid zorgt en bijdraagt 

aan zowel dat van de kandidaat , als werkgevers goede gemoed. 

Niet alles gaat immers over 1 nacht ijs. Zo blijkt soms ook het betrekken van iemands netwerk een 

uitdagende reis. Wel eentje die je in het IPS-traject met iemand moet hebben gemaakt en waarmee 

je met de pijl zomaar ineens makkelijker de spreekwoordelijke roos raakt. 

Een netwerk is er niet voor niets en daarmee het antwoord op de hulpvraag soms dichterbij dan 

verwacht. Een onderwerp dat niet van iedere kandidaat het meest favoriete is, maar waarbij de 

steun soms een mooie en heel andere uitwerking heeft dan door de kandidaat gedacht.  

Wel met eigen regie, wensen en grenzen van de kandidaat centraal. Zo ook, waar mogelijk de agenda 

van de kandidaat als het gaat om afspraken plannen, voor de samenwerking ideaal! 

Dan is er nog de bekendheid en verankering van IPS.  Druk aan de weg timmerend profileer ik dit zo 

goed en waar ik maar kan. Het liefst met een terugkerend geagendeerd karakter, waarmee het 

belang van werken en herstel breder gedragen gaat worden.  

Hopelijk raken al mijn collega’s van IPS in de ban.  

Hier een balletje opgooien, daar een praatje maken en de bekendheid van IPS versterken.  

Tsjaa, wat kan ik zeggen… Netwerken, het is net werken.  

Een omvangrijke rijm met daarin van alles dat ik het afgelopen half jaar heb geleerd. Het 

belangrijkste hieruit is het bewaren van de rust en hoe ik met de kandidaat samen uiteindelijk 

constructief en vanuit zijn of haar voorkeuren heb geageerd.  

Ik hoor jullie denken… manmanman, wat een waterval van woorden. Niet lullen maar poetsen! 

Gewoon snel plaatsen en trainen. Zo gaat dat bij IPS in zowel Nederlands zuiden als Noorden. 

Genoeg rijmelarij, het is immers geen Sinterklaas. Hoewel een bakske koffie er nu wel in zou gaan, 

met een lekker stukske speculaas.   

Ik wens ieder van jullie heel veel succes en hopelijk zien we elkaar nog eens in de werkwereld van IPS 

☺! 

 

 

 


