
Welke baan past bij  jou?
Met de juiste begeleiding snel weer aan de slag!
Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is de meest succesvolle manier 
om mensen die graag willen werken te ondersteunen. Internationale 
effectstudies tonen aan dat IPS-deelnemers tweemaal zo vaak een 
betaalde baan hebben dan mensen die aan een ander arbeidsprogramma 
deelnemen. 

www.roads.nl

Roads IPS voor jou
werkt!



Werk als onderdeel van jouw 
herstelproces
Werken is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend, bijvoorbeeld 
voor mensen met een 
psychische kwetsbaarheid. Uit 
onderzoek is gebleken dat zes 
van de tien van deze mensen 
met succes een gewone baan 
aankunnen als zij op de juiste 
wijze worden begeleid en 
ondersteund. 
IPS is een methode die 
bewezen effectief is bij het 
begeleiden van mensen met 
een psychische kwetsbaarheid 
of verslavingsachtergrond. 
‘Werken’ is ook een middel om 
verder te kunnen herstellen. 
Roads biedt deze begeleiding 
en ondersteuning naar werk 
met IPS.

De uitgangspunten van IPS 
• Iedereen die een betaalde 

baan wil, kan meedoen aan 
IPS.

• Wij kunnen je helpen uit te 
zoeken waar je goed in  
bent en wat voor werk je 
wil. We gaan hierbij uit van 
jouw voorkeuren, ervaringen, 
kwaliteiten en mogelijkheden 
op de arbeidsmarkt.

• We helpen je zoeken naar een 
gewone (reguliere) baan, parttime 
of fulltime, waarbij je minstens het 
minimum uurloon verdient.

• Er wordt zo snel mogelijk samen 
met jou naar een baan gezocht.

• De ondersteuning duurt zo lang 
als je nodig vindt om werk te 
vinden en te behouden. Dus de 
ondersteuning gaat door als je een 
baan hebt gevonden.

• De IPS-trajectcoach maakt deel uit 
van jouw behandelteam. 
Hij/zij maakt samen met jou en 
jouw behandelaar een plan.

• De werkgever kan ook op verzoek 
(en in overleg met jou) ook 
ondersteuning krijgen.

IPS begint bij jou
IPS start bij je wens voor een 
betaalde baan. Wij begrijpen 
dat je het gelukkigst bent met een 
baan die past bij jouw wensen en 
mogelijkheden. Je ontvangt hulp en 
begeleiding om geschikt werk te 
vinden én te houden.

Jouw keuzes zijn belangrijk
Misschien ben je op zoek naar een 
bepaald soort baan. Bijvoorbeeld 
omdat je dat werk vroeger ook hebt 
gedaan. 
Wij luisteren naar jouw voorkeuren. 
Als je twijfelt welk werk geschikt is 
voor je, helpen wij je om dat uit te 
zoeken. Het is bij IPS niet nodig om 
vooraf allerlei testen of cursussen 
te doen. 

IPS en uitkeringen
Ben je bang dat het gevolgen heeft 
voor jouw uitkering als je aan het 
werk gaat? Wij zoeken samen 
met je uit of werken gevolgen kan 
hebben voor jouw uitkering. En als 
dat zo is, kijken we of daar iets aan 
te doen is. Er zijn namelijk speciale 
regelingen waardoor mensen 
kunnen werken met (gedeeltelijk) 
behoud van een uitkering. In overleg 
met jou nemen we contact op met 
jouw klantmanager bij de gemeente 
of arbeidsdeskundige van UWV.

Als je al een baan hebt
Ook als je al een baan hebt en het 
fijn vindt om ondersteuning  
te krijgen van een IPS-trajectcoach, 
kun je dit aangeven. 

“Mijn IPS-trajectcoach heeft 
me de hele periode gesteund. 
Ik vond het altijd handig als 
ik mijn trajectcoach naast me 
had om advies te krijgen bij 
mijn terugkeer in mijn werk.”

Alain

2 3



We helpen je als je bijvoorbeeld 
stress ervaart op het werk, als je 
dreigt uit te vallen, of ziek bent 
gemeld.

Begeleiding zo lang je dat wil
We helpen je om een plan op te 
stellen, zodat je zo min mogelijk 
voor verrassingen komt te staan. 
We helpen met het maken van 
een goed CV, het schrijven van 
sollicitatiebrieven en het zoeken 
naar geschikte vacatures en 
werkgevers. Ook helpen we je 
om van jouw baan een succes 
te maken. Werken brengt soms 
spanning met zich mee.

Als je bij een werkgever 
aangenomen bent, kan de 
IPS-trajectcoach je blijven 
ondersteunen. Soms vinden 
mensen pas een geschikte baan 
nadat zij verschillende werkplekken 
en/of functies hebben geprobeerd. 
Als je werk hebt dat niet bevalt,
kunnen we samen op zoek gaan 
naar werk dat beter bij jou past.

“Zijn werkgever is heel erg blij 
met Erwan in zijn team. En 
Erwan is zelf ook heel blij met 
zijn nieuwe baan: hij is buiten, 
beweegt en is in contact met 
mensen.  
De ideale match!”

IPS-trajectcoach
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IPS is gericht op:
• Uitzoeken welk werk het best 

past bij je wensen en mogelijk- 
heden

• Een passende baan zoeken
• Behouden van je baan

We richten ons daarbij op regulier 
werk. Dat wil zeggen: werk 
waarop iedereen kan solliciteren 
en waarvoor minstens het 
minimumloon wordt betaald. Er 
wordt samen met jou bekeken 
of het gewenst is om de 
arbeidsomstandigheden en de 
werkzaamheden aan te passen 
zodat je het beste tot je recht komt. 

Meer weten of aanmelden  
voor IPS? 
Wil je meer informatie over 
IPS en de mogelijkheden voor 
begeleiding naar werk? Neem dan 
contact op met iemand van jouw 
behandelteam. De aanmelding 
voor IPS verloopt via jouw eigen 
behandelaar. 

Op weg naar duurzaam werk!
Roads heeft het Blik op Werk 
keurmerk, een onafhankelijk 
keurmerk voor de kwaliteit van 
diensten die bijdragen aan het 
duurzaam aan het werk komen 
en blijven. Roads is een erkende 
jobcoach organisatie voor het 
UWV.

“Nadat ik gestopt was met 
medicatie heb ik een terugval 
gekregen. Ik ben toen een 
tijd opgenomen. Daarna heb 
ik alsnog de MBO-opleiding 
afgemaakt. In die periode heb ik 
een IPS-trajectcoach gekregen. 
Fijn hoor, dat ze me op weg kon 
helpen om weer te werken en te 
leren.”

Sabrina
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Algemene informatie 
Obiplein 14 -16
1094 RB Amsterdam
info.ips@roads.nl 
T 020 590 85 85 

Meer informatie
www.roads.nl &
www.werkenmetips.nl

Over Roads 
Bij  Roads draait het om meedoen in de 
maatschappij , werken aan herstel en/
of terugkeer naar werk of opleiding. 
Wij  begeleiden mensen met lichte tot 
zware psychische aandoeningen en/of 
justitiële of verslavingsachtergrond naar 
dagbesteding, werk of opleiding.


