
Juist een betaalde baan kan helpen bij herstel 
Informatie over de werkwijze van arbeidsparticipatie binnen Pro Persona 
  
Om volledig deel te nemen aan de maatschappij is werk een belangrijk onderdeel. Daarom nemen wij 
werk ook mee in onze behandeling. Een traject die als ondersteuning ingezet kan worden, is de IPS-
methodiek.  
 
Wat is IPS? 
IPS staat voor Individuele Plaatsing en Steun. Het is een re-integratiemethode voor mensen die een 
GGZ-behandeling volgen en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De methode ondersteunt bij 
het vinden van een baan of het oppakken van  een BBL studie. 
 
De IPS-methode is evidenced based model. Evidence based wil zeggen dat er wetenschappelijk 
onderzoek is gedaan naar de effecten van de methode en dat is aangetoond dat het volgen van het 
traject een positief effect heeft en kan bijdragen aan verder herstel. Onze aandachtfunctionarissen 
van trajectbegeleiding en arbeidsparticipatie zijn bekend met deze methode en kunnen in de 
behandeling starten met de oriëntatiefase.  
 
Het traject wordt gefinancierd vanuit het UWV (bij ZW/ WIA of Wajong) of de gemeente (PW-
uitkering).  Voorwaarde is dat men wel in behandeling is bij een GGZ-instelling (Pro Persona).  
 
Hoe zetten we IPS in? 
Aan al onze behandelteams zijn aandachtfunctionarissen trajectbegeleiding en arbeidsparticipatie 
verbonden. Bij de herstel ondersteunende intake vragen we of de cliënt wensen heeft op het gebied 
van participatie (deelnemen). Mocht dit betaald werk zijn dan kan een IPS traject op zijn plaats zijn. 
 
Als de cliënt graag aan het werk wil, dan informeren we over de mogelijkheden maar ook over de 
risico’s die betaald werk met zich meebrengt. Bijvoorbeeld welke gevolgen werk heeft voor de 
uitkering en de toeslagen die iemand ontvangt. Natuurlijk kan men ook kiezen voor vrijwilligerswerk 
of dagactivering. We werken nauw samen met het UWV, de gemeente, buurtteams, wijkcoaches, 
RIBW, IrisZorg, Kwintes en Pluryn. 
 
Onze ervaring is dat de IPS-methode een goede ondersteuning geeft bij arbeidsparticipatie. Tijdens 
de behandeling volgt de behandelaar het IPS-traject van een cliënt vanaf de zijlijn.  
Naast IPS zijn er verschillende andere trajecten die ingezet kunnen worden. Informatie hierover is op 
te vragen bij het UWV of de consulenten werk en inkomen van de gemeente waar men woonachtig 
is. 
 
Meer weten? 
Neem contact op met de behandelaar of met de coördinator arbeidsparticipatie. 
 
Coördinator voor regio Midden:  
Jolanda Lieftink 
j.lieftink@propersona.nl 
 
Coördinator voor regio Zuid:  
Astrid Caminada  
a.caminada@propersona.nl 
 
Voor meer informatie over de IPS-methode, 
klik hier.   
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