Individuele Plaatsing
en Steun (IPS)
Aan het werk met IPS!

Wat is IPS?

Voor wie is IPS?

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een re-integratiemethode. Wij ondersteunen en begeleiden je op een
praktische manier bij het vinden en behouden van een
betaalde baan. IPS gaat ervan uit dat betaald werk, met
de juiste ondersteuning en begeleiding, voor iedereen
mogelijk is.

Om bij IrisZorg deel te kunnen nemen aan een IPStraject zijn er twee voorwaarden. Allereerst moet
je behandeling of begeleiding krijgen van IrisZorg.
Daarnaast moet je op het moment van aanmelding
een uitkering ontvangen van de gemeente Nijmegen
of het UWV.

Een IPS-trajectbegeleider biedt deze ondersteuning
en begeleiding. De nadruk ligt daarbij op het zoeken
naar betaald werk, een goede samenwerking tussen de
betrokkenen en langdurige ondersteuning van werkgever en werknemer. De IPS-trajectbegeleider gaat in
de begeleiding altijd uit van jouw voorkeuren, behoeften, kwaliteiten en ervaringen.

IPS in de praktijk, de stappen

De principes van IPS
Werken met IPS werkt! IPS gaat uit van de volgende
acht principes.
1. Regulier werk of opleiding is het doel
2. Niemand wordt uitgesloten
3. Samenwerking en afstemming met betrokken
hulpverleners
4. Voorkeur van werkzoekende staat voorop
5. Ondersteuning rond werk en inkomen
6. Snel zoeken, snel plaatsen
7. Baan(kans)ontwikkeling
8. Blijvende ondersteuning

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarde en heb je
een werkwens? Vertel dit dan aan jouw behandelaar,
MHV’er of andere zorgverlener van IrisZorg. Daarna
plannen we een kennismakingsgesprek met een IPStrajectbegeleider. Hierin vertelt de IPS-trajectbegeleider
wat je kunt verwachten van de ondersteuning. Jij
vertelt de IPS-trajectbegeleider over je werkwens en
je motivatie. Maar ook hoe je leven eruitziet en welke
mensen in je omgeving kunnen helpen bij het krijgen
en behouden van werk.
Naar aanleiding van dit gesprek bepaal jij of IPS (op
dit moment) bij je past. Als dat het geval is dan plan
je direct een vervolgafspraak met de IPS-trajectbegeleider. Jullie gaan aan de slag met het maken van
een arbeidsprofiel en arbeidsplan. Hoe het traject er
vervolgens uitziet, hangt van jouw wensen en behoefte
af. Hierover maken we samen afspraken, maar je zou
bijvoorbeeld kunnen denken aan het helpen met het
maken van een CV en het schrijven van een sollicitatie
brief, contact leggen met potentiële werkgevers,
maar ook verderop in het traject aan ondersteuning
bij bijvoorbeeld vragen over omgang met collega’s of
leidinggevenden.

contract

Grip op je leven

Aanmelding

Contact

Een betaalde baan brengt veel voordelen met zich
mee, zoals onder andere structuur, inkomen, sociale
contacten, zingeving en toekomst perspectief. Dat wil
jij toch ook? Meld je dan nu aan!

Contactgegevens IPS-trajectbegeleiders:
Wouter van Elk
w.elk@iriszorg.nl
088 606 2233
Lisanne Wijnhoven
l.wijnhoven@iriszorg.nl
088 606 2069

IrisZorg zet zich in voor jongeren en volwassenen die grip op hun leven willen krijgen.
Problemen op het gebied van verslaving en wonen in combinatie met werk, financiën en relaties
kunnen ertoe leiden dat het leven anders loopt dan gewenst. Onze zorgtrajecten richten zich
op het versterken van de eigen kracht van mensen. De omgeving van cliënten wordt hier nauw
bij betrokken. IrisZorg biedt zorg bij mensen thuis en op 60 locaties in Gelderland, een deel van
Overijssel en Flevoland.

www.iriszorg.nl

