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IPS-cliënten vindt binnen 
30 maanden een baan  
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Bijna de helft van de IPS-cliënten met ernstige psychische aandoeningen vindt binnen 30 
maanden een reguliere, betaalde baan. Financiering en de mate van ervaring van de ggz-
instellingen met het aanbieden van IPS lijken een rol te spelen bij de werkuitkomsten van IPS-
cliënten. 

 
Dit blijkt uit een observationele studie van Miljana Vukadin, junior 
onderzoeker en adviseur verzekeringsarts bij SMZ. Deze studie is 
onderdeel van het promotieonderzoek waar Miljana aan werkt en 
is op 15 juli gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMC 
Psychiatry. 

Miljana: 'Werk is belangrijk voor het herstel van mensen met 
ernstige psychische aandoeningen. Hoewel de meerderheid van 
hen graag wil werken (ongeveer 70%), participeert slechts minder 
dan 20% van hen in arbeid en ontvangen ze vaak een bijstands – of 
arbeidsongeschiktheidsuitkering.' 

Samenwerkingsverband IPS 

IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is een bewezen effectieve methode, die er op gericht is 
om mensen met een ernstige psychische aandoening snel aan betaald werk te helpen en om 
hen intensief te ondersteunen wanneer zij eenmaal aan het werk zijn. Het blijkt echter 
gecompliceerd om IPS te implementeren, aldus Miljana. 'Een gebrek aan adequate 
financiering en samenwerking tussen organisaties die betrokken zijn bij IPS (dat wil zeggen 
ggz-instellingen, uitkeringsinstanties en zorgverzekeraars) zijn belangrijke belemmeringen 
voor de implementatie.' 

Om de implementatie van IPS te bevorderen, hebben 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.  

In Miljana's studie kregen de cliënten IPS aangeboden binnen dit samenwerkingsverband. Dat 
wil zeggen dat er regelmatig overleg was tussen de professionals van ggz, UWV en de 
gemeente, en dat de financiering van hun IPS-traject geregeld was: cliënten met een 
bijstandsuitkering ontvingen financiering van de gemeente; cliënten met een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen financiering van UWV. Deze laatste was een 



tijdelijke financiering in het kader van de innovatieve dienstverlening waar ggz-instellingen 
tot 2017 gebruik van konden maken. Inmiddels wordt de financiering voor IPS structureel 
aangeboden door UWV en is het bedrag van deze financiering verhoogd. 

Onderzoeksresultaten 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat bijna de helft van de IPS-cliënten binnen 30 maanden 
een reguliere, betaalde baan vond. De werkende IPS-cliënten verkregen hun baan binnen 
ongeveer 7 maanden en werkten in totaal ongeveer 9 maanden in een of meer banen. Ze 
werkten voornamelijk in banen waarvoor geen of weinig opleiding nodig was, zoals 
schoonmaker, postbode en conciërge.  

Daarnaast bleek uit dit onderzoek dat cliënten die later in de tijd geïncludeerd waren voor 
deze studie, betere werkuitkomsten hadden dan cliënten die eerder in de tijd geïncludeerd 
waren. De aanname was dat cliënten die later geïncludeerd waren, IPS kregen aangeboden 
toen de ggz-instellingen als meer ervaren werden beschouwd met het aanbieden van IPS 
binnen het samenwerkingsverband. Verder kwam naar voren dat cliënten die financiering 
ontvingen van UWV minder kans hadden op een reguliere, betaalde baan dan cliënten die 
financiering ontvingen van de gemeente. 'Dit zou echter ook beïnvloed kunnen zijn door 
andere factoren', geeft Miljana aan. 'Denk aan het verschil in ernst van de psychische 
problemen en het verschil in afstand tot de arbeidsmarkt tussen de 2 groepen cliënten. We 
hebben dit wel gecorrigeerd voor werkhistorie en mentale gezondheid. Hiermee hebben we 
deze beperking mogelijk enigszins gecompenseerd.' 

Aan deze observationele studie deden 103 IPS-cliënten mee, die gedurende 30 maanden 
werden gevolgd. Miljana verzamelde tussen 2014 en 2020 de gegevens voor deze studie met 
vragenlijsten die zij bij de deelnemers afnam. Ook IPS-trajectbegeleiders vulden vragenlijsten 
over de deelnemers in. 

• Naar Miljana’s onderzoeksartikel Evaluation of an implementation strategy for 
Individual Placement and Support in the Netherlands: a 30-month observational study in 
BMC Psychiatry. 

• Meer informatie over Miljana's promotieonderzoek is te vinden op kcvg.nl/onderzoeken. 
• Meer informatie over onderzoek bij SMZ vind je in het “Kennisportaal arbeid & 

gezondheid” op de digitale werkplek bij UWV. 
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