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Werk herstelt: Individuele 
Plaatsing en Steun (IPS)

Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van de mensen met psychiatri-

sche klachten graag wil werken. Een reguliere baan betekent vaak 

een belangrijke stap voorwaarts in het herstelproces.

Met de juiste ondersteuning en begeleiding is zinvol en betaald 

werk mogelijk. Individual placement and support (IPS) is een prak-

tische methode die deze ondersteuning geeft. Het is één van de 

belangrijke methodieken die GGz Breburg inzet om haar cliënten 

zo goed mogelijk te begeleiden. Individuele Plaatsing en Steun 

wordt ingezet bij het zoeken, vinden en behouden van betaald 

werk en scholing. Het ondersteunen van mensen met psychische 

aandoeningen bij het functioneren in de maatschappij gaat hand 

in hand met het zoeken naar passende hulpverlening.

Plaatsing, nazorg en coaching on the job

We bemiddelen voor de cliënt, zodat hij of zij naar een passende 

(leer- en werk)omgeving toe kan. We zorgen voor plaatsing, 

 nazorg en coaching on the job. Korte lijnen De lijnen voor  overleg 

en samenwerking tussen behandelaars, cliënten, verwijzers, 

 werkgevers, school en de trajectbegeleider zijn kort.

De hoofdkenmerken van IPS zijn:

1. Betaald werk en / of scholing is het centrale doel. Betaald 

werk wordt gezien als een wenselijk en haalbaar doel voor 

mensen met (ernstige) psychiatrische problemen.

2. Snel zoeken en zo snel mogelijk plaatsen in een baan. De 

IPS-trajectbegeleider van GGz Breburg helpt de cliënt bij het 

snel en gericht zoeken naar betaald werk. Men gaat daarbij uit 

van het ‘place-then-train’ principe.
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3. De voorkeuren van de cliënt staan centraal. De cliënt en 

IPS-trajectbegeleider zoeken samen naar werk dat aansluit op 

de wensen, mogelijkheden en werkervaring van de cliënt.

4. Ondersteuning op lange termijn. Cliënten en werkgever / 

school, krijgen ondersteuning zolang zij daar behoefte aan 

hebben.

5. Doorlopende inschatting van arbeidsmogelijkheden. Gedu-

rende het hele traject wordt herhaaldelijk, op basis van echte 

werkervaring, nagegaan welke functies en werkzaamheden 

voor de cliënt het meest geschikt zijn.

6. Integratie IPS en zorgaanbod. De IPS-trajectbegeleider maakt 

onderdeel uit van een multidisciplinair ambulant team bij GGz 

Breburg, waardoor werkbegeleiding nauw wordt afgestemd 

op behandeling die cliënten ontvangen.

7. Cliënt en werkgever krijgen advies bij administratieve zaken. 

De IPS-trajectbegeleider adviseert bij arbeidscontracten, 

zet mogelijke voordelen voor de werkgever op een rij en 

 ondersteunt bij contacten met uitkerende instanties.



Stappenplan IPS in het kort

Stap 1:

Het opbouwen van een werkrelatie met de cliënt, diensnetwerken 

en (informeren van) van het behandelteam GGz Breburg.

Stap 2:

Assessment onderzoek naar eerdere ervaringen. Wensen, 

 mogelijkheden en beperkingen in kaart brengen. Dit is een 

 continu proces.

Stap 3:

Zoeken naar een baan of opleiding, op basis van interesses, 

 voorkeuren, werkervaring en vaardigheden van de cliënt.

Stap 4:

Begeleiding in het werk of bij scholing; bij het begin van een

nieuwe baan / studie, bij een eventuele crisis op het werk, bij

de wens van baan te veranderen. Gericht op de cliënt, diens

netwerk en werkplek en / of studie.

“We beloven iedereen die een beroep op ons doet, dat we 

samen de weg zoeken, vanuit alle complexiteit, naar een 

situatiediejeweeraankunt.Vantegrootnaarkleingenoeg.

Zodatjijjelevendebaasblijft”

Heb je nog vragen? 

Heb je ergens vragen over laat het ons weten. 

SecretariaatWerkenenleren@ggzbreburg.nl
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