
Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Dimence helpt mensen ontwikkelen.

Het vinden en behouden van een baan
IPS wordt aangeboden aan mensen die in behandeling zijn 
bij Dimence.

FACT Kampen
Neringstraat 1
8263 BG Kampen

        038 337 1550 



Individuele Plaatsing en Steun (IPS) 

ondersteunt bij het vinden en 

behouden van een betaalde baan. 

Heb je de wens om te gaan werken 

en ben je in behandeling bij Dimence? 

Dan kun je in aanmerking komen om 

deel te nemen aan een IPS-traject.

Een IPS-coach van Dimence kan je 

hierbij helpen.

HOE WERKT IPS?

1   REGULIER WERK IS HET DOEL.
Er wordt gezocht naar een gewone baan, 
waarop iedereen kan solliciteren.

2  IEDEREEN KAN MEEDOEN.
Heb je de wens om te gaan werken en ben 
je in behandeling bij Dimence dan kun je 
in aanmerking komen voor een IPS-traject,
mits er externe financiering beschikbaar 
is. Een IPS-coach van Dimence onderzoekt 
samen met jou of deze externe financiering 
voor jou beschikbaar is.

3  TOELEIDING NAAR WERK IN 
 AFSTEMMING MET ZORG. 
IPS-coaches nemen deel aan en stemmen 
zaken rondom werk/studie af met het ggz-
team dat jou begeleiding of behandeling 
biedt.

4  JOUW VOORKEUR 
 STAAT VOOROP.
Keuzes rond werk worden gebaseerd op  
je eigen voorkeuren, kwaliteiten en 
ervaringen. Niet op wat een behandelaar 
of trajectbegeleider goed vindt.

5  ONDERSTEUNING ROND WERK 
 EN INKOMEN.
IPS-coaches helpen je aan juiste, 
begrijpelijke informatie over de 
gevolgen van betaald werk voor 
inkomen en uitkering.

6 SNEL ZOEKEN, SNEL 
 PLAATSEN.
Je gaat zo snel mogelijk aan het werk. 
Het is niet nodig om vooraf een  
training te volgen of werkervaring 
op te doen. Zo nodig volgt training op 
de werkplek.

7   BAAN(KANS)ONTWIKKELING.
IPS-coaches hebben een netwerk van 
werkgevers. Met deze werkgevers 
bespreken zij welke vaardigheden er 
nodig zijn om een bepaalde functie uit 
te voeren en wat voor jou nodig is om 
de werkplek goed werkbaar te laten zijn.

8   BLIJVENDE ONDERSTEUNING.
Na plaatsing is individuele begeleiding 
beschikbaar zo lang als nodig en gewenst, 
met een maximale duur van drie jaar. Ook 
werkgevers kunnen worden ondersteund.

Een baan brengt veel voordelen met zich mee, zoals structuur,
inkomen, sociale contacten, zingeving en toekomstperspectief.
De juiste ondersteuning bij het realiseren van doelen op het
gebied van werk en/of opleiding is daarom van belang.



HOE ZIET EEN IPS-TRAJECT NAAR WERK EN/OF STUDIE ERUIT?

JE MAAKT KENNIS MET DE IPS-COACH

VERTEL JE
BEHANDELAAR 
OVER JE VRAGEN 
ROND WERK

PAST IPS BIJ JOU?

Bijvoorbeeld omdat:
• Je al een ander
 re-integratietraject hebt
• Je (nog) bij dagbesteding of
 vrijwilligerswerk wilt blijven
 ggz team/behandelaar kan voor
 een andere verwijzing zorgen of
 kan verder helpen.

DIRECT AAN DE SLAG!
WERKPLAN MAKEN
VOOR WERK

• De IPS-coach vertelt wat je kunt verwachten 
van de ondersteuning.

• Jij vertelt de IPS-coach over je werkwens, 
je motivatie, hoe je leven eruit ziet, welke 
mensen in je omgeving kunnen helpen  
bij het krijgen en volhouden van werk.

Je wilt:
• soort werk kiezen
• een baan krijgen
• baan behouden

Samen met je 
IPS-coach ga je 
meteen aan de slag.

IPS-coach
stemt af met team /
behandelaar

Verkennen van
mogelijkheden en 

arbeidsprofiel maken
- telkens aangepast
aan je wensen en
(werk)ervaringen -

Wat betekent IPS
voor je inkomen?

De IPS-coach
zoekt het samen 

met je uit bij
uitkeringsinstantie

1

2

3

4

NOG
NIET

JA

Coaching
op het werk 

voor jou 
en evt. de
werkgever

Werk
kiezen

Werk
krijgen

Onder-
steuning

om werk te
behouden

Oriëntatie
op werk, bv.

vacaturesites,
meelopen, 

etc.

Solliciteren
(oefenen)

Snel een
werkplek
zoeken

Afspraken
met werk-

gever maken

In je (nieuwe) baan
krijgen werknemer en
werkgever ondersteuning
naar behoefte zolang
als nodig/gewenst.
Tot een maximum van 
drie jaar.



Deze folder is uitgegeven door: 
Dimence

 www.dimence.nl

MEER INFORMATIE

Heb jij de wens om te werken neem dan contact op met de IPS-coach uit jouw regio.

www.facebook.com/dimenceggz
@dimence

FACT Deventer
Bagijnenstraat 56 
7411 PV Deventer

        0570 665 600 

FACT Zwolle
Grasdorpstraat 6    
8012 EN Zwolle

        038 469 3010 

FACT Almelo
Westerdok, 
Haven Noordzijde 45 
7607 ES Almelo

        0546 684 000
 

FACT Raalte
Monumentstraat 62   
8102 AM Raalte

        0572 398 585 

FACT Hardenberg
Röpcke Zweerslaan 2
7772 RV Hardenberg

        0523 236 200 

FACT Steenwijk
De Vesting 12
8332 GL Steenwijk

        0521 534 140 

FACT Kampen
Neringstraat 1
8263 BG Kampen

        038 337 1550 



IPS wordt aangeboden in:


