
Projectplan IPS 

Aanleiding 

Vanaf 2021 wordt landelijk ingezet op het versterken van de samenwerking tussen GGZ en W&I, het 
delen van kennis en ervaring rondom dit thema en het inzetten van (integrale) trajecten voor deze 
doelgroep. Er is inmiddels landelijk veel ervaring opgedaan over effectieve aanpakken. En het belang 
van dit thema is groot. 1/3 van alle uitkeringsgerechtigden heeft te maken met psychische 
kwetsbaarheid, 60% van alle GGZ kosten worden veroorzaakt door uitkeringsgerechtigden en het 
merendeel van alle Nederlanders heeft wel eens te maken gehad met een vorm van psychische 
kwetsbaarheid en belemmeringen in enige mate. Werk draagt bij aan het welzijn en geluk van deze 
mensen en door (meer) in te zetten op dit thema kunnen we tevens kosten besparen. 

In Midden-Limburg lopen we echter nog wat achter op een effectieve aanpak van deze doelgroep. Er 
is een beperkte mate van samenwerking, er worden weinig tot geen specifieke (duale/integrale) 
trajecten ingezet voor deze doelgroep en de behoefte om voor deze doelgroep een effectieve 
samenwerking en dienstverlening te realiseren is groot, zowel in regionaal verband als vanuit de 
lokale uitvoeringspraktijken.  

Vanuit het landelijk programma Hoofdzaak Werk wordt onderscheid gemaakt tussen 3 niveaus van 
samenwerking in de regio: 

• Niveau 1: Er is casuïstiek overleg en enige vorm van samenwerking/overleg 
(keukenkampioen) 

• Niveau 2: De regio realiseert 25 trajecten per jaar voor deze doelgroep (eredivisie) 
• Niveau 3: De regio realiseert 100 trajecten per jaar voor deze doelgroep (champions league) 

Het afgelopen jaar is reeds flink geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking tussen MetGGZ, 
Vincent van Gogh, UWV en de gemeenten en dit heeft geleid tot de oprichting van een regionaal 
casuïstiek overleg. Daarnaast is de ambitie uitgesproken om in 2023 totaal 100 trajecten in te zetten. 
Hoewel vanuit Hoofdzaak Werk al over een traject wordt gesproken wanneer GGZ-instelling en 
gemeente samenwerkt in toeleiding naar werk, is de ambitie om dit binnen Midden-Limburg te doen 
middels de bewezen IPS-methodiek.  

IPS is dé methode om mensen met een ernstige psychische aandoening te helpen bij het verkrijgen 
en behouden van betaald werk. IPS staat voor Individuele Plaatsing en Steun en bestaat uit een 
combinatie van zorg, re-integratie en jobcoaching activiteiten. Hierbij start de zoektocht naar een 
betaalde baan snel en wordt langdurig ondersteuning geboden vanuit de GGZ-instelling aan zowel de 
client als de collega’s op de werkplek. Er is hier sprake van een geïntegreerde aanpak tussen 
behandeling vanuit de GGZ-instelling en re-integratie middels IPS. Hieronder is het IPS-stappenplan 
vanuit de client en de GGZ-instelling weergegeven.  



 

Doelen 

Middels het investeren in de samenwerking tussen de GGZ-instellingen en de gemeenten en het 
inzetten van de IPS-trajecten worden de volgende doelen gerealiseerd:  

• Casuïstiek overleg verder inrichten en structureel borgen  
• Samenwerking tussen GGZ-instellingen, UWV en gemeenten versterken 
• Realisatie van 100 IPS-trajecten in 2023 

 

Financiering 

De IPS-trajecten vallen uiteen in CMD-trajecten en EPA-trajecten, beiden met een eigen prijskaartje. 
Een CMD-traject kost € 8.000 en een EPA-traject kost € 11.325, beide bedragen zijn inclusief BTW. 
Hieronder wordt verder geschetst waaruit deze kosten worden gedekt.  

 

Scenario 1 – dekking voor IPS-trajecten vanuit subsidie 

Vanuit het Rijk wordt momenteel een subsidieregeling opgesteld m.b.t. IPS-trajecten voor de 
gemeentelijke doelgroep. We gaan er vanuit dat de realisatie van 100 IPS-trajecten in 2023 hieruit 
worden gedekt. Indien mogelijk worden ook in 2024 100 IPS-trajecten vanuit de subsidieregeling 
gedekt.  

 

Scenario 2 – dekking voor IPS-trajecten vanuit gemeentelijke middelen i.c.m. AMR-middelen 

Wanneer dekking vanuit de subsidieregeling niet mogelijk is (i.v.m. uitputting budget of wijziging 
subsidieregels), wordt gekozen voor de realisatie van 25 trajecten middels een pilotfase. De kosten 
van deze pilotfase zijn hieronder inzichtelijk gemaakt:  



Noemer Kosten 
Kosten EPA-trajecten (8 EPA-trajecten à €11.325)  € 90.600 
Kosten CMD-trajecten (17 CMD-trajecten à €8.000) € 136.000 
Overige kosten (o.a. scholing IPS-coaches) € 29.792 (€ 59.584, waarvan 50% 

voor rekening van gemeenten) 
Totaal € 255.792 

 

Voorstel is om per traject een bijdrage te leveren vanuit de AMR van € 2.000. De overige kosten per 
traject zijn voor rekening van de gemeente. Afhankelijk van de inzet is dit dus voor een EPA-traject    
€ 9.325 en voor een CMD-traject €6.000. Vanuit kostenplaats 62349 (Post Corona Aanpak) wordt       
€ 50.000 gereserveerd voor de bijdrage in trajecten. Vanuit de individuele gemeenten is aangegeven 
dat binnen het reguliere participatiebudget ruimte is voor dekking van het aantal trajecten per 
gemeente zoals aangegeven in bijlage 1.  

Risicoafdekking bij scenario 2 

De totale lasten om deze 25 trajecten te realiseren bedragen voor de GGZ-instelling € 245.487. Gelet 
op de inkomsten en kosten hebben de GGZ-instellingen een risico van € 59.584. Het risico wordt 
50/50 gedeeld over de gemeenten en de GGZ-instellingen. Dit komt neer op een extra kostenpost 
van € 29.792. Deze kosten worden verdisconteerd als meerprijs in de trajectprijs, verdeeld over de 25 
trajecten. Dit is dus enkel van toepassing wanneer scenario 1 niet mogelijk is. Deze kosten worden 
ook gedekt vanuit kostenplaats 62349 (Post Corona Aanpak). 

Inzet proces coördinator  

Voor het verder intensiveren van de samenwerking tussen gemeenten, UWV en GGZ-instellingen 
rondom deze doelgroep en opstarten van zowel het casuïstiek overleg als de IPS-trajecten wordt een 
coördinator voor 4 tot 6 uur per week aangetrokken. Hiervoor wordt een budget van €20.000 
uitgetrokken vanuit kostenplaats 62349 (Post Corona Aanpak). Taken / verantwoordelijkheden die 
o.a. belegd worden bij deze coördinator:  

- Realisatie doelen uit dit projectplan 
- Borging werkwijze  

o Het is van belang om te benadrukken dat dit projectplan gericht is op de inzet van 
een pilot, maar dat de ambitie structureel is. Het is dan ook een investering vanuit 
een gezamenlijke overtuiging dat de inzet van IPS-trajecten mensen met een 
psychische kwetsbaarheid kan helpen.  

o Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat IPS op de lange termijn een kosten 
besparende methode is om mensen toe te leiden naar betaald werk. Gedurende de 
pilotperiode gaat de coördinator ook aan de slag met een kosten-batenanalyse om 
inzichtelijk te maken welke besparingen (uitkering, participatiebudget, GGZ, etc.) 
optreden bij succesvolle IPS-trajecten.  

- Participeren in het landelijk project Hoofdzaak Werk 
- Inzichtelijk maken van overige trajecten mensen met een psychische kwetsbaarheid richting 

werk, niet zijnde IPS-trajecten 

 

 

 



Planning 

Na bestuurlijke besluitvorming vanuit zowel gemeenten als GGZ-instellingen, wordt het 
implementatietraject om IPS-trajecten aan te kunnen bieden binnen de GGZ-instellingen opgestart. 
Bij start van dit scholingstraject moeten ook direct IPS-trajecten opgestart worden, dit zal dus op zeer 
korte termijn gaan plaatsvinden.  

 

  



Bijlage 1. Afsprakenset gemeenten – GGZ-instellingen (indien subsidieregeling niet van toepassing 
is) 

- De gemeenten van de arbeidsmarktregio Midden-Limburg kopen voor de periode 1/1/2023 
tot en met 31/12/2023 in totaal 25 IPS trajecten in bij Vincent van Gogh en MET ggz 
gezamenlijk en garanderen een vergoeding van deze trajecten conform de landelijke 
regeling.  

- Evaluatie na pilot met 25 trajecten. 
- De kandidaten worden naar rato over de gemeenten verdeeld, o.b.v. de volgende verdeling 

per 25 trajecten: 
o Echt-Susteren: 3 
o Roermond: 9 
o Leudal: 2 
o Nederweert: 1 
o Weert: 5 
o Cranendonck: 1 
o Maasgouw: 2 
o Roerdalen: 2 

- Vincent van Gogh en MET ggz zijn samen verantwoordelijk voor de instroom in de trajecten. 
- Cliënten worden besproken in het casuïstiekoverleg. Daar wordt ook de eventuele 

samenwerking rondom de client vormgegeven. 
- De investeringskosten ad € 59.584,- (bestaande uit o.a. opleidingskosten en verletkosten) 

worden voor 50% door de gemeenten gecompenseerd aan Vincent van Gogh en MET ggz 
indien besloten wordt de inkoop van IPS trajecten niet te continueren of aan een andere 
partij te gunnen.  

- Als de opdracht wordt gecontinueerd, worden tot en met 31/12/2023 in totaal 100 extra IPS 
trajecten ingekocht door de gemeenten voor zover de subsidieregeling toereikend is. 

- Als er minder dan 125 trajecten ingekocht worden door de gemeenten, wordt het resterend 
risico van de investeringskosten naar rato verrekend. Hierbij wordt ook rekening gehouden 
met de aantallen van eventuele inzet van IPS trajecten voor andere organisaties (b.v. UWV 
en AMR Noord-Limburg).  

- De GGZ-instellingen zijn verantwoordelijk voor de instroom. Wanneer de 125 trajecten niet 
worden behaald doordat er onvoldoende kandidaten worden aangedragen vervalt de 
eventuele verrekening van de investeringskosten.  

- De GGZ-instellingen zijn verantwoordelijk voor behoud van certificering via Phrenos. Bij 
vervallen van deze certificering vervalt de eventuele verrekening van de investeringskosten. 

- Gemeenten en Vincent van Gogh en MET ggz spreken de intentie uit om de samenwerking 
voor de lange termijn aan te gaan. 


