
Ervaringen van cliënten en trajectbegeleiders met IPS en werk 

IPS-cliënten en trajectbegeleiders ervaren de rol van de IPS-trajectbegeleider als 
cruciaal bij het verkrijgen van regulier, betaald werk. Verder ervaren zij financiële 
factoren als een belangrijke belemmerende factor voor het verkrijgen en behouden 
daarvan. 

Daarnaast ervaren zij belemmeringen bij “benefits counseling” – op het individu toegesneden 
advisering over de gevolgen van werken voor het inkomen of de uitkering van de cliënt. Een 
belangrijke belemmerende factor hiervoor die genoemd werd, is de complexe wet– en regelgeving 
rondom sociale zekerheid. 

Dit blijkt uit een kwalitatieve 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 7 april gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Psychiatry. 

Werk is belangrijk voor het herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Echter, 
minder dan 20% van deze mensen participeert in arbeid, terwijl de groep die graag wil werken 
aanzienlijk groter is, namelijk ongeveer 70%. IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is een bewezen 
effectieve methode 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.  

Samenwerking 
Samenwerking tussen de betrokken organisaties (dat wil zeggen GGZ, uitkeringsinstanties en 
zorgverzekeraar) en financiering is essentieel voor IPS, maar schiet in de praktijk tekort. Om de 
uitvoering 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.  

Hoewel samenwerking rondom en afspraken over de financiering van IPS lijken bij te dragen aan 
een verbeterde uitvoering van IPS, suggereren de resultaten van deze kwalitatieve studie dat er 
verdere stappen nodig zijn om IPS te promoten en mensen met ernstige psychische aandoeningen 
te helpen met het verkrijgen en behouden van regulier, betaald werk. 

In deze kwalitatieve studie heeft Miljana 10 IPS-cliënten geïnterviewd en twee focusgroepen 
gehouden met 7 en 8 IPS-trajectbegeleiders over hun ervaringen met IPS binnen het 
samenwerkingsverband van de betrokken organisaties en werk.  

• Meer over wetenschappelijk verzekeringsgeneeskundig en arbeidskundig onderzoek vind je 
in de Kennisportaal arbeid & gezondheid op de digitale werkplek. 

 
 
 

https://www.kcvg.nl/nl/onderzoeken/onderzoeksprojecten/promotieonderzoek/evaluatie-van-een-implementatiestrategie-voor-individual-placement-and-support-voor-mensen-met-ernstige-psychiatrische-aandoeningen/
https://rdcu.be/cihlf

