Individuele
Steun en
Plaatsing (IPS)
Wil je werken? Vraag je
behandelaar naar IPS

Een baan brengt veel voordelen met zich mee, zoals
structuur, inkomen, nieuwe contacten en zicht op een
betere toekomst. Bij Reakt werken we met de methode
Individuele Plaatsing en Steun (IPS).
Hoe werkt het?
Vertel jouw behandelaar over jouw wens naar werk. Jouw behandelaar zorgt er dan
voor dat je in contact komt met de IPS-consulent. Jij vertelt de consulent over jouw
werkwens, jouw motivatie en hoe jouw leven eruitziet. Daarna word je gekoppeld aan
de consulent die jou verder kan helpen met jouw huidige wens.
Daarna ga je aan de slag. Samen stel je een arbeidsplan op met concrete acties. Ook
wordt het werknemersprofiel opgestart. Hierin worden jouw wensen, werkwaarden,
kwaliteiten en aandachtspunten opgenomen als uitgangspunt van jouw traject. Met het
cliëntprofiel worden diverse leefgebieden in kaart gebracht.
Ook bespreek je welke mate van steun wenselijk voor jou is, waar je hulp bij wilt
krijgen en wat je graag zelf wilt doen. Jullie zetten op een rijtje w at belangrijk voor jou
is op een werkplek, zodat je het naar je zin hebt en het werk volhoudt. Je bespreekt
wat je aan de werkgever over jezelf wilt vertellen en wat de voor- en nadelen zijn om
iets over jouw psychische problematiek te vertellen, of juist te verzwijgen.
Ook bespreken we de mogelijke gevolgen voor jouw uitkering.

Aan het werk
Dan ga je zo snel mogelijk aan het werk op een reguliere plek. Zonder voorbereiding
op een beschutte plek of trainingen vooraf, begin je op ee n werkplek naar keuze. Daar
leer je vaardigheden en doe je werkervaring op. Uiteraard word je niet in het diepe
gegooid. Tijdens alle stappen van het traject, word je begeleid door jouw IPSconsulent. Desgewenst kan de IPS-consulent meewerken op de werkplek.

Een optimaal traject
De IPS-consulent werkt nauw samen met jouw behandelaar. Wanneer dat wenselijk is
en jij daarmee akkoord gaat, worden mensen uit jouw omgeving bij het traject
betrokken, zoals familieleden.
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Duur
Een IPS-traject duurt maximaal 3 jaar. Als je in die tijd je baan kwijtraakt, wordt de
draad gewoon weer opgepakt. Ook na die 3 jaar zijn er, indien nodig, nog
begeleidingsmogelijkheden.
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Contact
U kunt contact met ons opnemen via
T 06 12 87 45 41
E h.frietman@reakt.nl
Kijk voor meer informatie op
www.reakt.nl

4

Versie 1 - 14-10-2020

