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De samenwerking rondom Individual Placement and Support (IPS) verloopt 
sinds de start in 2014 steeds beter. Er zijn echter ook obstakels te overwinnen 
om deze methode, die wordt ingezet om mensen met ernstige psychiatrische 
aandoeningen aan betaald werk te helpen, tot een succes te maken. Dit geven 
betrokken professionals aan in een kwalitatief onderzoek van Miljana 
Vukadin, verzekeringsarts in opleiding op het UWV-kantoor Breda. 

De studie is onderdeel van het promotieonderzoek waar Miljana aan werkt en is in mei 
gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Psychiatry.  

• Naar het onderzoek Ervaringen met de implementatie van Individual Placement and 
Support voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen: een kwalitatieve studie 
onder stakeholders  

• Meer informatie over het promotieonderzoek van Miljana Vukadin 

 
 
Betrokken professionals van een ggz-instelling, UWV, gemeente en zorgverzekeraar hebben 
de ervaring dat de samenwerking rondom en financiering van IPS is verbeterd. Dit doen zij 
door regelmatig met elkaar te overleggen en door financiële afspraken duidelijk vast te 
leggen.  

Er moet volgens geïnterviewden echter nog veel gebeuren om IPS tot een succes te maken. 
Miljana (foto rechts) noemt twee voorbeelden: 'Ggz-behandelaren zien IPS niet altijd als 
onderdeel van de behandeling en zien werk niet vaak genoeg als een haalbaar doel voor 
mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Bovendien is de IPS-financiering nog 
tijdelijk en gefragmenteerd.' 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbmcpsychiatry.biomedcentral.com%2Farticles%2F10.1186%2Fs12888-018-1729-4&data=04%7C01%7Cs.schut%40amsterdamumc.nl%7C99247c79942447f899d008da1d5ac73e%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C0%7C637854572970414568%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0CvVcUnMbsYS8uupRdIpI7osrM4bnB2fkVcMDafWgJ4%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbmcpsychiatry.biomedcentral.com%2Farticles%2F10.1186%2Fs12888-018-1729-4&data=04%7C01%7Cs.schut%40amsterdamumc.nl%7C99247c79942447f899d008da1d5ac73e%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C0%7C637854572970414568%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0CvVcUnMbsYS8uupRdIpI7osrM4bnB2fkVcMDafWgJ4%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbmcpsychiatry.biomedcentral.com%2Farticles%2F10.1186%2Fs12888-018-1729-4&data=04%7C01%7Cs.schut%40amsterdamumc.nl%7C99247c79942447f899d008da1d5ac73e%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C0%7C637854572970414568%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0CvVcUnMbsYS8uupRdIpI7osrM4bnB2fkVcMDafWgJ4%3D&reserved=0
https://www.kcvg.nl/nl/onderzoeken/onderzoeksprojecten/promotieonderzoek/evaluatie-van-een-implementatiestrategie-voor-individual-placement-and-support-voor-mensen-met-ernstige-psychiatrische-aandoeningen/


 
 
Ervaringen van betrokken professionals 

In deze kwalitatieve studie heeft Miljana alle 15 professionals  die in het eerste jaar van het 
samenwerkingsverband betrokken waren geïnterviewd over hun ervaringen met onder andere 
hun samenwerking, de financiering en IPS binnen dit samenwerkingsverband.  

Samenwerking en financiering essentieel voor IPS 

De afstand tot de arbeidsmarkt van mensen met ernstige psychische 
aandoeningen is groot: minder dan 20% werkt, terwijl tot 65% van hen een 
wens heeft om te werken. Ongeveer een kwart van de mensen met een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV heeft een dergelijke aandoening. 

IPS is een bewezen effectieve methode om mensen met ernstige 
psychiatrische aandoeningen aan betaald werk te helpen. Samenwerking 
tussen de betrokken organisaties en financiering is essentieel voor IPS, maar 
schiet in de praktijk tekort. Om de uitvoer van IPS te bevorderen, hebben de 
professionals van de betrokken organisaties een samenwerkingsverband 
gestart.  Het doel hiervan is om de samenwerking en financiering te 
verbeteren door regelmatig met elkaar te overleggen en financiële afspraken 
vast te leggen. 

 
 


