
‘Ik twijfelde of het zin had om 
ergens te solliciteren, maar nu 
heb ik weer moed dat te doen’  

(Peter, deelnemer aan  
IPS-traject)

Een deelnemer zegt:
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Weer aan het werk met IPS

IPS (Individuele Plaatsing en Steun) 
Meer informatie over IPS: 
Neem contact op met het  
IPS-team via e-mail  
ips@ribw-nr.nl of kijk op  
www.werkenmetips.nl 

Meer informatie

Werk hebben helpt mensen met een psychiatrische 
aandoening bij hun herstel. Een baan brengt veel 
voordelen met zich mee zoals structuur, inkomen, 
sociale contacten, zingeving en toekomstper- 
spectief. 

Wilt u weer werken? Dan kan IPS u wellicht helpen 
dat te realiseren. IPS is een re-integratiemethode om 
mensen met een ernstige psychiatrische aandoening 
te helpen bij het verkrijgen en behouden van betaald 
werk. Of bij het starten of hervatten van een studie. 
 
IPS is speciaal ontwikkeld voor mensen die behande-
ling of begeleiding krijgen in de geestelijke gezond-
heidszorg. Behoort u tot de doelgroep en heeft u de 
wens om te gaan werken, dan kunt u aan een IPS-
traject deelnemen. De keuzes rond werk en opleiding 
worden gebaseerd op eigen voorkeuren, behoeften, 
kwaliteiten en ervaringen van de werkzoekende. 

Vervolg op de achterzijde

www.werkenmetips.nl
www.ribwclientenplein.nl
www.ribw-nr.nl



Begeleiding naar een werktraject
De RIBW heeft gecertificeerde IPS-trajectbegeleiders 
in dienst. Een IPS-trajectbegeleider zoekt samen met 
u naar een passende baan of opleiding. Deze helpt 
ook met vragen over de gevolgen van betaald werk 
voor inkomen, uitkering of toeslagen. Om uw werk-
traject succesvol te laten verlopen kan steun vanuit 
uw directe omgeving belangrijk zijn. De trajectbege-
leider betrekt, als dat gewenst is, uw naasten bij de 
begeleiding naar werk. 

Begeleiding bij het werk
Als er een match is tussen u en een werkgever wor-
den er afspraken gemaakt over de begeleiding op de 
werkvloer. De trajectbegeleider ondersteunt zowel de 
deelnemer als de werkgever. De kracht van IPS is dat 
u snel aan de slag gaat en in de praktijk vaardigheden 
ontwikkelt.   

Aanmelden
Bent u cliënt van de RIBW dan kunt u zich, even- 
tueel samen met uw begeleider, via een e-mail  
aanmelden bij RIBW Bureau Daadwerk,  
daadwerk@ribw-nr.nl. U ontvangt vervolgens een 
aanmeldformulier. Als duidelijk is dat u betaald werk 
wilt gaan doen, neemt een IPS-trajectbegeleider con-
tact met u op voor een oriënterend gesprek. 
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De RIBW Nijmegen & Rivierenland 
is een regionale instelling voor  
begeleiding bij wonen, dagbeste-
ding en werk. Wij begeleiden men- 
sen die vanwege een ernstige 
psychiatrische aandoening (EPA) 
voor langere tijd ondersteuning 
nodig hebben. De RIBW wil haar 
cliënten in staat stellen een zo ge- 
woon mogelijk bestaan als burger 
in de samenleving te leiden. 
In onze begeleiding gaan wij uit 
van de kracht en zelfredzaamheid 
van de cliënt.

Over de RIBW

‘Wat mij vooral aanspreekt  
is de persoonlijke aanpak  
binnen IPS. Het is voor mij  

belangrijk dat de werk- 
omstandigheden zijn afgestemd 

op mijn individuele situatie’  
(Robin, deelnemer  
aan IPS-traject)

Een deelnemer zegt:

www.werkenmetips.nl
www.ribwclientenplein.nl
www.ribw-nr.nl


