
Wil je graag (weer) aan het werk? 
Of heb je werk maar zoek je onder-
steuning om het vol te houden? 
Denk je na over het weer oppakken 
van een opleiding? Dan is een traject 
Individuele Plaatsing en Steun (IPS) 
geschikt voor jou!

Wat is IPS?

IPS is speciaal ontwikkeld voor mensen die behandeling 
of begeleiding krijgen in de geestelijke gezondheids-
zorg. IPS is een succesvolle reïntegratiemethode om 
mensen met een psychische aandoening te helpen bij 
het verkrijgen en behouden van betaald werk. Of bij 
het starten met een studie. Het traject begint met de 
wens van jou als cliënt en niet bij wat een hulpverlener 
haalbaar vindt voor jou. De methode stelt ook geen 
voorwaarden vooraf zoals een screening of verplichte 
training en sluit niemand uit. De kracht van IPS is dat je 
snel aan de slag gaat en meteen in de praktijk vaardig-
heden opdoet.

WEER AAN 
HET WERK 
MET IPS

RIBW Brabant biedt begeleiding aan mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid.



VOOR WIE IS IPS?  
IPS is speciaal bedoeld voor mensen met een 
psychische aandoening die behandeling of 
begeleiding krijgen in de geestelijke gezondheids-
zorg. Ook als je niet in behandeling bent en je zit 
thuis zonder werk kun je hiervoor in aanmerking 
komen. Je hebt bijvoorbeeld wel contact met de 
case manager of werkmakelaar van de gemeente 
of het UWV voor een baan. Dan kun je ook in aan-
merking komen voor een IPS-traject.

HOE ZIET EEN IPS-TRAJECT ERUIT? 
Je begint met het aankaarten van je werk- of 
opleidingswens bij je herstelcoach of case manager 
en maakt samen een afspraak met een IPS-traject-
begeleider. Samen met de IPS-trajectbegeleider 
bepalen jullie of een IPS-traject bij jouw wensen en 
mogelijkheden past. Aan het begin van een traject 
stel je samen met de IPS-trajectbegeleider een 
werkplan op. De IPS-trajectbegeleider zoekt dan samen met je naar een passende baan of opleiding.

Met je IPS-trajectbegeleider bespreek je of je iets vertelt en zo ja, ook wat je aan de werkgever vertelt over je 
psychische achtergrond. Het streven is om binnen enkele weken de eerste contacten met werkgevers te 
leggen. Als je bij een werkgever bent aangenomen, spreek je met je IPS-trajectbegeleider af hoe de begeleiding 
in je werk eruit gaat zien (jobcoaching). Ook je werkgever kan advies krijgen.

WAT STAAT ER IN EEN IPS-WERKPLAN? 
Bij de start van het traject stellen we een IPS-werkplan op. In het werkplan leggen we afspraken vast over:
• Je voorkeuren, wensen en mogelijkheden rondom werk of opleiding. 
• Je begeleiding, zoals hoe vaak je contact hebt met je IPS-trajectbegeleider.
• Wie er verder bij het traject betrokken wordt, bv. iemand uit je netwerk of uit je naaste omgeving.
• Hoe je om kunt gaan met spannende situaties, zoals bv. het oefenen van een sollicitatiegesprek. 

AANMELDEN?  
Wil je graag gaan werken of starten met een opleiding? Meld je dan, eventueel samen met je herstelcoach 
en/of casemanager, via een e-mail aan: IPS@RIBWBrabant.nl.

RIBW Brabant biedt begeleiding aan mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid.

Meer weten?

Over IPS:   www.werkenmetips.nl
Over KREW, ons team dat alles regelt rondom werk en scholing: 
www.ribwbrabant.nl/hulp-nodig-werken-en-leren 


