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Scholing en werk

� Twee klassieke 

rehabilitatiegebieden 

(‘two of a kind’)

Carré van de rehabilitatie:

� Wonen, werken, leren en 

sociale contacten
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Loopbaan hervatten
onder beperkende omstandigheden

� Jongeren met psychosen maken eerste 5 á 10 jaar van hun ziektecarrière een 
turbulente en onzekere periode door

� Die periode valt in levensfase van adolescentie en jongvolwassenheid, waarin alle 
jongeren voor nieuwe opgaven staan: zelfstandig wonen, vervolgopleiding, werk 
zoeken, eigen identiteit ontwikkelen en experimenteren met intieme relaties

� Jongeren met psychosen hebben vaak niet de gelegenheid om normale 
levenservaringen op te doen en zich de bijbehorende vaardigheden eigen te maken

� Hierdoor lopen zij bij hun leeftijdsgenoten uit de pas, wat pijnlijk kan zijn en jaloezie 
kan opwekken

� Bovendien hebben zij na de eerste heftige ziekteperioden tijd nodig om de 
gebeurtenissen te verwerken en te begrijpen

� Vervolgens staan zij voor de adaptieve opgave hoe zij de draad van hun gewone 
leven weer kunnen oppakken 

� en daarbij hun aandoening een enigszins aanvaardbare plaats in hun leven kunnen 
geven,  
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Evidente relatie 
tussen (begeleid) leren en (begeleid) werken 

� Opleiding staat mede in perspectief van latere arbeidsloopbaan

� Arbeid-leertrajecten zijn heel gebruikelijk aan begin van loopbaan

� Arbeidsloopbaan zonder bij- en nascholing en deskundigheidsbevordering 

tegenwoordig ondenkbaar

� Leren zonder arbeidsperspectief is doodlopende straat, net als werken 

zonder leerperspectief

� Ondersteuning opleidingstraject vereist meestal continuering in 

ondersteuning arbeidstraject (en omgekeerd)

� Zowel bij leren als bij werken is aandacht voor cognitieve 

mogelijkheden/beperkingen essentieel

� Zowel bij leren als bij werken zijn zelfmanagement van symptomen/klachten 

en goed kunnen omgaan met stigma(verwachtingen) belangrijke 

succesfactoren
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Verbindende noties 
over (begeleid) leren en (begeleid) werken 

Zijn o.a. te vinden in:

� Brede rehabilitatiebenaderingen voor mensen met psychische beperkingen, 
zoals de IRB of het Strengths model

Maar ook in: 

� Levensloop- en loopbaantheorieën, zoals de Sociaal- cognitieve 
Loopbaantheorie (zie Fabian, 2000; Gioia, 2005)

� Hierin wordt veel aandacht besteed aan sociale leerstrategieën die de 
zelfbeoordeelde competentie (self-efficacy) en de resultaatverwachtingen 
(outcome expectancy) positief kunnen beïnvloeden

� beide zijn nodig om goede keuzes te maken en doelen te stellen in de 
onderwijs- en arbeidsloopbaan
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Mensen met psychische beperkingen
Betekenis van werk

Algemeen:

� Inkomen

� Tijdstructurering

� Sociale contacten, verbreding sociale horizon

� Identiteit en status

� Dwingt tot activiteit

� Biedt ontwikkelingsmogelijkheden

Specifiek:

� Andere rol dan die van patiënt

� Werken is hét bewijs van individueel en maatschappelijk herstel

� Werken als overlevingsstrategie (coping)
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Mensen met psychische beperkingen
Ambivalent over werken (en studeren)

De meeste cliënten willen (ooit) weer een betaalde baan, maar zijn ook beducht 

voor problemen die daarbij opdoemen:

� Confrontatie met eerder falen

� Bedreiging zelfbeeld

� Angst voor gezondheidsverlies (terugval)

� Angst voor negatieve reacties van anderen (stigma)

� Angst voor verlies van uitkering

NB: Deze problemen spelen evenzeer bij (opnieuw) gaan studeren
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Zelfmanagement:
resultaat én voorwaarde werken/studeren

� Werken is voor vele cliënten een onmisbare en effectieve strategie voor 

zelfmanagement en een belangrijke graadmeter voor herstel

� Maar zij moeten al enige zelfmanagement- of copingvaardigheden 

beheersen om te kunnen werken of studeren (en het vol te houden)
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Aandacht voor stigma en discriminatie

� Veel werkgevers zijn huiverig om mensen met psychische beperkingen in 

dienst te nemen, vanwege onbekendheid en vooroordelen (angst voor 

onaangepast gedrag, veel verzuim, etc.)

� Veel mensen met psychische beperkingen anticiperen op verwachte 

afwijzing door niet langer te solliciteren

� Dit bleek ondermeer uit INDIGO: een onderzoek naar discriminatie van 

mensen met schizofrenie in 28 landen, waaronder NL (totaal aantal 

respondenten: 732; in NL: 50)

� Artikel over Indigo: Plooy & Van Weeghel, maart 2009 in MGv
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Centrale concepten INDIGO

� Ervaren discriminatie

Verwijst naar episoden of gebeurtenissen 

waarin daadwerkelijk (negatieve) 

discriminatie wordt ervaren 

� Geanticipeerde discriminatie

Verwijst naar het nalaten van activiteiten 

vanuit de verwachting daadwerkelijk 

gediscrimineerd te worden
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Geanticipeerde en ervaren discriminatie
bij werk zoeken en behouden
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Nader uitwerken:

� Gerichte programma’s om stigma en vooroordelen bij werkgevers tegen 

te gaan (o.a. breed bekend maken van best practices)

� Gerichte interventies om geanticipeerde discriminatie te minimaliseren 

(rehabilitatie, empowerment, herstelinitiatieven)

� Faciliterende regelgeving en financiering als officiële steun in de rug (is 

nu een groot probleem!)
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Perspectief voor de komende jaren
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Begeleid werken: IPS

Van alle arbeidsrehabilitatiemodellen heeft IPS (Individual Placement and 

Support, of: Individuele Plaatsing en Steun) veruit de beste papieren:

� Bewezen effectief 

� Welomschreven, gestandaardiseerd (modelgetrouwheidsmaat)

� Duidelijke aanwijzingen voor de implementatie, gebaseerd op 

wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen 
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Begeleid Leren

Is in veel opzichten jongere broertje of 
zusje van Begeleid Werken (SE/IPS):

� Vooral betrekking op vroegere 
levensfasen (adolescenten, 
jongvolwassenen)

� Minder geschiedenis

� Minder gestandaardiseerd

� Minder evidentie voor effectiviteit: 
volgens Pratt e.a. (2007) hoogstens 
een ‘emerging evidence-based practice’

� Hierdoor minder status?

� Minder geïmplementeerd (althans in 
VS)

Maar: wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst!
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Begeleid leren 
veelbelovende praktijken 

Publicatie Lectoraat Hanze Hogeschool Groningen (2009):

Studeren met succes

Vijf succesvolle projecten rond Begeleid Leren voor studenten met 
psychische beperkingen.

� Eindhoven

� Amsterdam

� Rotterdam

� Apeldoorn/Deventer

� Heerlen
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Individual Placement and Support (IPS)

� Standaardisatie van Supported Employment voor mensen met psychische 
beperkingen

� Grondleggers: Deborah Becker en Robert Drake, Dartmouth Psychiatric 
Research Center (New Hampshire, VS)

Definitie IPS:
� Reguliere baan in de samenleving

� Salaris tenminste minimumloon

� Geïntegreerde werkomgeving: (ook) mensen zonder handicaps

� IPS biedt doorlopende steun

� Voor mensen met ernstigste beperkingen 
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Individual Placement & Support 
Hoofdkenmerken

� Regulier betaald werk is het centrale doel

� Iedere cliënt die een baan wil, wordt toegelaten (‘zero exclusion’)

� Snel zoeken naar echte baan (‘place-then-train’)

� Voorkeuren van de cliënt centraal

� Ondersteuning op lange termijn

� Doorlopende, systematische inschatting van arbeidsmogelijkheden

� Integratie met GGZ-hulp (trajectbegeleider lid van ambulant, 

multidisciplinair team)

� Individuele begeleiding bij uitkeringskwesties (‘benefit counseling’)
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IPS integreren 
in behandelteam (ACT, FACT of VIP)

Voordelen:

� Cliënten, vooral degenen met ernstiger beperkingen, worden gemakkelijker 

bereikt

� Arbeidsbegeleiding en andere bemoeienissen met cliënt beter op elkaar 

afgestemd

� Andere teamleden eerder overtuigd van voordelen van werk voor cliënt

� Kennis van behandelaars heeft toegevoegde waarde voor trajectbegeleiding 

(Becker & Drake, 2003)
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IPS bewezen effectief 
(in USA, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Hongkong)

� Percentage cliënten met reguliere baan: plm. 60% via IPS-programma’s

� Plm. 20% via andere arbeidsrehabilitatie (trajectbegeleiding, 

arbeidstraining, beschutte werkplaatsen, doorstroombanenplan, etc.)

� IPS ook in ACT-team effectief: 64% vs 26% (Gold e.a., 2005)
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Competitive Employment Rates in 13 Randomized 
Controlled Trials
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IPS nu ook in Europa bewezen effectief 
(Burns e.a., 2007)

� RCT in Engeland, Duitsland, Italië, Zwitserland, Nederland, Bulgarije 

(Eqolise)

� IPS-cliënten tweemaal zo vaak betaald werk als cliënten met andere 

arbeidsrehabilitatie (55% vs. 28%)

� Resultaten in Nederland (Groningen) minder spectaculair (33%)

� ‘Benefit trap’ bepaalt deelname IPS (Engeland en Nederland)

� Lage lokale werkloosheidscijfers bepalen mede succes van IPS

� Voorspeller van werk krijgen: beter arbeidsverleden

� Werken niet negatief voor psychisch welbevinden, integendeel

� Momenteel loopt RCT naar IPS op vier locaties in Nederland (SCION), door 

RGOc, Trimbos-instituut en KcR
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IPS ook effectief 
op langere termijn

Salyers e.a. (2004):
� Follow up 10 jaar na deelname IPS-effectstudie (n=36)

� 75% had ook één of meer banen in periode na oorspronkelijk IPS-onderzoek 
(gemidd. duur van banen: 32 maanden)

� 33% had meer dan 5 jaar gewerkt in deze 10 jaar

� Voordelen van werk volgens cliënten: hoop, zelfachting, meer sociale relaties en 
middelengebruik beter onder controle

Becker e.a. (2007):
� Follow up 8 á 12 jaar na deelname IPS-effectstudie (n=38)

� Alle 38 hadden voor kortere of langere tijd werk tijdens follow-up periode, van wie de 
meesten (82%) in reguliere banen

� 71% had meer dan de helft van de follow-up periode werk

� Belangrijke factoren uit kwalitatieve analyse: goed symptoommanagement cruciaal; 
voorkeur voor part-time werk; belang doorlopende IPS-begeleiding

� Becker (2008): arbeidscarrière IPS-deelnemers vertoont op langere duur vaak een 
stijgende lijn  
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Beperkingen evidentie IPS

� Niet alle deelnemende cliënten vinden baan

� Veel cliënten verliezen baan op den duur

� Veel banen aan onderkant arbeidsmarkt (weinig uitdaging, laag salaris, 
geen perspectief); de drie C’s van Murphy e.a., 2005: Cooking, Cleaning & 
Clerical

Nieuwe accenten, o.a.:

� Cliënten helpen bij extra opleiding en training om carrièrekansen te 
vergroten (begeleid leren): betere banen in betere werkomgevingen

� Meer aandacht voor (coping)vaardigheden om baan te behouden: 
zelfmanagement op de werkplek
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IPS als kerstboom
(toegevoegde interventies)

In de VS worden nieuwe combinaties 
ontwikkeld en onderzocht:

� IPS plus moderne psychofarmaca

� IPS plus motiverende 
gespreksvoering

� IPS plus cognitieve gedragstherapie

� IPS plus cognitieve 
vaardigheidstraining

� IPS plus Work Place Fundamentals 
(‘Omgaan met werk’)

� IPS plus zelfmanagement 
symptomen

� IPS plus begeleid leren

� IPS plus sociale steun
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IPS in Nederland

� Introductie in 2002

� Implementatiestudie op vier locaties (o.a. Eindhoven)

� Deelname Eqolise study (Groningen)

� RCT op vier locaties (loopt, o.a. in Eindhoven)

� Cursus en implementatie-ondersteuning IPS (Kenniscentrum 

Rehabilitatie en Hanze Hogeschool)

� IPS in Protocol Schizofrenie voor verzekeringsgeneeskundigen (2008)

� IPS op de agenda van visienota ‘Naar herstel en gelijkwaardig 

burgerschap’ (2009) van GGZ Nederland

� IPS in Update Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie (loopt)

� IPS in Transitie-project GGZ Noord-Holland Noord
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Combinatie 
Begeleid Leren (SEd) & Begeleid Werken (SE/IPS)

� Ligt vooral voor de hand bij jonge mensen met psychische beperkingen 

(zoals vroege psychosen)

� Al in 1993 beschreven: Egnew, R.C. (1993) Supported education and 

supported employment: An integrated approach. Psychosocial 

Rehabilitation Journal 17, 121-127

� Doel van programma: keuzemogelijkheden van cliënten  vergroten en 

samenhang tussen opleidings- en loopbaandoelen versterken
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Sterk in opkomst:
IPS bij jonge mensen met psychose

Redenen om deze doelgroep IPS 
aan te bieden:

� Kleinere afstand tot de 
arbeidsmarkt

� Staan wellicht meer open voor 
nieuwe ervaringen, aanleren 
van nieuwe rollen en 
vaardigheden

� Potentiële winst in termen van 
arbeidsloopbaan, symptomen 
en sociale inbedding is veel 
groter

(Killackey, 2007)

Menatwork1
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Aanpassingen IPS 
bij jongeren met psychosen

� IPS-model: geen expliciete aandacht voor ontwikkelingsfasen

� Uitsluitend arbeidsgerelateerde uitkomsten 

� Vanuit ontwikkelings- en persoonlijk perspectief  is ‘direct aan het werk’ is 

niet voor iedere cliënt passend

� Noodzaak om ‘opleiding’ als tweede valide uitkomstmaat in IPS-

programma’s op te nemen (zie Killackey e.a., 2008; Nuechterlein e.a., 

2008)
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IPS bestaat uit:
IPSA (A=Arbeid) + IPSO (O=Onderwijs) 

� Regulier betaald werk is het centrale 

doel

� Iedere cliënt die (weer) wil werken, 

wordt toegelaten (‘zero exclusion’)

� Snel zoeken naar echte baan (‘place-

then-train’)

� Voorkeuren van de cliënt centraal

� Ondersteuning op lange termijn, ook van 

arbeidsomgeving

� Doorlopende, systematische inschatting 

van arbeidsmogelijkheden

� Integratie met GGZ-hulp 

(trajectbegeleider lid van ambulant, 

multidisciplinair team)

� Individuele begeleiding bij 

uitkeringskwesties (‘benefit counseling’)

� Regulier onderwijs volgen is het 

centrale doel

� Iedere cliënt die (weer) wil studeren, 

wordt toegelaten (‘zero exclusion’)

� Snel zoeken naar echte opleiding 
(‘place-then-train’)

� Voorkeuren van de cliënt centraal

� Ondersteuning op lange termijn, ook 

van opleidingsomgeving

� Doorlopende, systematische inschatting 

van studiemogelijkheden

� Integratie met GGZ-hulp 

(trajectbegeleider lid van ambulant, 

multidiciplinair team)

� Individuele begeleiding bij 

uitkeringskwesties (‘benefit counseling’)
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Goede resultaten IPS
bij cliënten met eerste psychosen

� Rinaldi e.a. (2004) in UK: aantal cliënten met betaald werk steeg in 12 mnd 

van 10% tot 41% (geen controlegroep)

� Nuechterlein e.a. (2005) in VS: 93% na 18 mnd. had betaald werk of 

opleiding, vs. 55% in controlegroep

� Killackey e.a. (2008) in Australië: 13 van de 20 cliënten in IPS-conditie 

hadden baan en 4 deden opleiding. In controleconditie hadden 2 cliënten 

een baan en deden 4 een opleiding. Cliënten in IPS-conditie hadden ook 

beduidend hogere inkomens
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Zeer lezenswaardig artikel:

Nuechterlein, Subotnik, Turner, Ventura, Becker & Drake (2008). Individual 

Placement and Support for individuals with recent-onset schizophrenia: 

Integrating Supported Education and Supported Employment. 

Psychiatric Rehabilitation Journal 32, 340-34

Beschrijft opzet RCT: 

� Experimentele conditie: IPS (IPSO + IPSA) plus module Work Place 

Fundamentals (= Liberman module ‘Omgaan met werk’)

� Controleconditie: soort makelaarsmodel voor werk- en studiebegeleiding

� In beide condities: veel aandacht voor rol familieleden van cliënt

� Plm. 1/3 koos voor alleen opleiding, 1/3 koos voor alleen betaalde baan, 1/3 

koos voor combinatie

� RCT net afgerond: nog geen resultaten gerapporteerd 
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Vervolg artikel Nuechterlein e.a. (2008)

� Geeft gedetailleerde beschrijving van het IPS(O+A)-programma

� Belangrijk: tijden van behandeling psychose aanpassen aan werk- en schooltijden 
(bv. laat in de middag)

� Zorgvuldige, gedifferentieerde strategieën bij de vraag of en in hoeverre cliënten 
hun psychiatrische problemen bekend willen maken op school of opleiding

� Grote diversiteit aan opleidingen, op verschillende niveaus (dus niet gebonden aan 
één opleidingsinstituut)

� Grondige assessment van eerdere schoolcarrière en huidige opleidingsdoelen

� Veel variatie in aard en intensiteit begeleiding (bv. zo nodig samen benodigde 
boeken gaan kopen)

� Hulp bij studieproblemen, met veel deskundige aandacht voor cognitieve 
beperkingen (concentratie, nieuwe informatie opnemen, leerstof aanpassen aan 
nieuwe context)

� Indien cliënt dit goed vindt: veel nuttige informatie, tips en instructies voor 
leerkrachten over hoe om te gaan met mogelijkheden en beperkingen student/cliënt

� Familie van cliënt als bondgenoot in het IPS-traject
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Hoe nu verder met begeleid leren?

� Noodzaak om tenminste één begeleid leren-model als best practice te 
benoemen, verder te ontwikkelen en goed te beschrijven (in termen van 
modelgetrouwheid)

� Nauwe verbinding met arbeidstoeleidingspraktijk is onmisbaar (voor 
beide praktijken)

� Standaardisatie volgens het IPSO/IPSA model ligt voor hand, zeker bij 
jongeren met psychosen, gelet op positieve ervaringen met dit model in 
VS, UK, Australië en, op beperkte schaal, in Nederland

� Natuurlijk kunnen ook andere kansrijke modellen zich lenen voor 
standaardisatie, zoals IRBO+IRBA

� Vervolgens gedegen, gecontroleerde effectstudies (bij verschillende 
populaties naar het gestandaardiseerde begeleid leren-model) 

� Bij positieve uitkomsten: goed uitgewerkte strategie (gericht op 
verschillende stakeholders; fidelitymaat, toolkit, etc.) om het model 
daarna landelijk te implementeren
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Implementatiekennis benutten
Bij invoering IPS in Nederland

Actiepunten:
� Formeer een krachtige stuurgroep op lokaal niveau, waarin alle stakeholders 

zitting hebben

� Benoem krachtige, inspirerende projectleider die voldoende tijd in de IPS-
opbouw kan investeren

� Intervisie en directe werkbegeleiding (‘shadowing’)

� Gebruik het IPS-werkboek

� Gebruik eigen netwerken bij het zoeken naar banen

� Formuleer heldere doelen en monitor de resultaten

� IPS vereist inzet van het hele GGZ-team!

� Algemeen: benut Doorbraakmethodiek om IPS te implementeren en te 
borgen

� Belangrijkste voorwaarde: GGZ-team werkt vanuit heldere visie op herstel 
en rehabilitatie (wensen serieus nemen, positieve verwachtingen, 
ontwikkelingsgericht, empowerment centraal)
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Mean Fidelity Scores by EBP 

18 Months After Start-Up

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

SE ACT IMR IDDT FPE



38

IPS staat haaks op 
huidige paradigma’s en routines 

in reïntegratiepraktijk

� ‘Afstand tot de arbeidsmarkt’ 

� Train-then-place

� Belastbaarheidsonderzoeken

� Eerst IRO dan jobcoaching

� Snelle wisseling van banen (zoeken en experimenteren) eigenlijk taboe

� Arbeidstoeleiding niet in DBC

� Daarom: pleidooi voor passende IPS-financiering op experimentele basis
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Goede implementatievoorwaarden 
op landelijk niveau

In de VS lukte de implementatie van IPS het beste in staten waarin 

beleidsmakers het volgende geregeld hadden:

� Financiering en regelgeving

� Kundig leiderschap bij implementatie

� Opleidingen en deskundigheidsbevordering geregeld en kwaliteitsbeleid 

ingevoerd

(Isett e.a., 2007)

Dat geldt waarschijnlijk evenzeer voor de landelijke implementatie van 

begeleid leren
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Tot slot
Is werken wel goed voor GGZ-cliënten?

“If you think work is bad for 

people with mental 

illness, try poverty, 

unemployment, and 

social isolation”. 

Marone & Golowka (2000) 

Psychiatric Rehabilitation 

Journal


