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Wat betekent het IPS-model
in de praktijk:
Uit onderzoek blijkt dat 70% van de
volwassenen met ernstige psychiatrische
klachten graag wil werken. Een reguliere
baan betekent voor hen een belangrijke
stap voorwaarts in hun herstelproces.
Met de juiste ondersteuning en
begeleiding is zinvol en betaald werk ook
voor hen bereikbaar.
Individuele plaatsing en steun (IPS),
een bewezen effectieve methode van
arbeidsintegratie, voorziet hierin en geeft
cliënten praktische ondersteuning om
bovenstaande doelen te bereiken. IPS
richt zich vooral op mensen met ernstige
en langdurige psychiatrische problemen
die in behandeling zijn bij een ggzinstelling (Mondriaan).

- Het doel van IPS is dat de cliënt regulier
betaald werk vindt. Dit betekent een
baan waar in principe iedereen in de
samenleving op kan solliciteren en
waarmee een normaal salaris wordt
verdiend.
- De IPS-trajectbegeleider maakt deel
uit van een zogenaamd GGZ-team,
zodat het traject richting werk nauw
kan worden afgestemd op de ggzbehandeling en de vereiste persoonlijke
begeleiding.
- Elke cliënt die wil werken, kan IPS
trajectbegeleiding krijgen, ongeacht
bijvoorbeeld zijn arbeidsverleden,
gebruik van middelen of symptomen.
- De IPS-trajectbegeleider helpt
cliënten zo snel en zo gericht
mogelijk bij het zoeken naar een
betaalde baan. Er vinden geen lange
voorbereidingstrajecten plaats met
uitgebreide assessments.
- De cliënt, de werkgever en zijn
omgeving (o.a. familieleden en collega’s)
worden, zo lang als zij daar
behoefte aan hebben en het zinvol
is, ondersteund door de IPStrajectbegeleider.
- De IPS-trajectbegeleider ondersteunt
cliënten en werkgevers bij alle
veranderingen en wijzigingen
waaronder een eventuele beëindiging
van het traject en het zoeken naar
nieuw werk.
- Elke cliënt beschikt over specifieke
capaciteiten en competenties.

De trajectbegeleider en de cliënt
zoeken samen naar een baan die daar
zo veel mogelijk op aansluit en past
in de specifieke behoefte van een
potentiele werkgever.
- Zowel de cliënt maar ook de potentiele
werkgever krijgen hulp en advies
aangeboden bij het regelen van
administratieve zaken (bijvoorbeeld
het regelen van de uitkering, het
inzetten van re-integratie-instrumenten
en het regelen van contracten). Het
wegnemen van eventuele barrières
door het ontzorgen van alle betrokken
partijen is belangrijk en zorgt voor een
optimale en zo duurzaam mogelijke
arbeidsrelatie.

Het IPS model wordt aangeboden door
Mondriaan en wordt uitgevoerd door
gecertificeerde trajectbegeleiders.
De langjarige en complementaire
expertise van de organisatie staat garant
voor een kwalitatieve werkwijze die een
zo optimaal mogelijke balans zoekt tussen
de vraag van opdrachtgevers en
de specifieke behoefte van cliënten.
Wilt u meer weten over IPS en de
praktische toepassingen voor u, neem
dan gerust contact met ons op. Wij
informeren u graag en geheel vrijblijvend
over de mogelijkheden.

Individuele Plaatsing en Steun
bij arbeid en scholing

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met:
Mondriaan:
T 088 506 74 75

Over Mondriaan
Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg.
Jaarlijks bieden we zorg aan duizenden mensen. We hebben speciale
behandelingen voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met
psychische of psychiatrische klachten en voor mensen met
verslavingsproblematiek. Daarnaast biedt Mondriaan forensische psychiatrie.
Onze belangrijkste taak is mensen te helpen die door psychische
aandoeningen gedurende kortere of langere tijd belemmerd worden in hun
welzijn en functioneren. Ons uitgangspunt daarbij is: thuis als dat kan,
opgenomen als dat echt moet. Onze aanpak is oplossings- en
samenwerkingsgericht en zoveel mogelijk op de persoon afgestemd.
Mondriaan is één van de grotere werkgevers in Limburg. We zijn een erkend
opleidingsinstituut voor psychiaters, psychologen en verpleegkundig
specialisten. Opleiden en wetenschappelijk onderzoek staan in dienst van
het continu verbeteren van onze zorg, op basis van de nieuwste inzichten.
Op www.mondriaan.eu vindt u meer informatie.
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