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Op zoek naar een werknemer die graag aan het 

werk wil? RIBW Nijmegen & Rivierenland helpt  

u met de juiste match!

Heeft u in uw bedrijf plaats voor iemand met  

een afstand tot de arbeidsmarkt? Dan zorgen  

wij voor de juiste begeleiding. We gebruiken 

daarvoor de beproefde IPS-methode. 
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Meer weten?  

We bespreken graag met u welke mogelijk-
heden voor participatie- en integratiewerk-
plekken er zijn binnen uw onderneming. 

Mail ons op ips@ribw-nr.nl  
of bel: 088 382 24 22. 

Kijk voor meer informatie over IPS op  
www.werkenmetips.nl

Over RIBW Nijmegen & Rivierenland
De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een 
regionale instelling voor begeleiding bij 
wonen, participatie en werk. Wij begeleiden 
mensen vanaf 18 jaar die vanwege een  
ernstige psychiatrische aandoening (EPA) 
voor langere tijd ondersteuning nodig  
hebben. De RIBW helpt haar cliënten een  
zo gewoon mogelijk bestaan als burger in de 
samenleving te leiden. Wij gaan uit van de 
kracht en de zelfredzaamheid van de cliënt. 

Kijk voor meer informatie op  
www.ribw-nr.nl



Wat is IPS? 

Soms hebben mensen na een periode van ziekte extra ondersteuning nodig om 
weer aan het werk te gaan. IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is dé methode om 
mensen met een psychische aandoening die graag willen werken te helpen op weg 
naar een betaalde baan. 

Waarom IPS?

Uit eigen ervaring, en die van andere organisaties die IPS aanbieden, weten we 
dat werkgevers tevreden zijn over de ondersteuning via een IPS-traject. Het is het 
meest succesvolle arbeidsre-integratie programma voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid. Een IPS-traject sluit daarnaast uitstekend aan binnen sociaal en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

IPS trajectbegeleiding  
op maat

Een IPS-trajectbegeleider is dé des-
kundige spin in het web voor u, de 
werknemer en diens netwerk. De 
trajectbegeleider is een echte match-
maker, onderhoudt contacten met 
zorgprofessionals en werkt nauw 
samen met het UWV, Werkgevers- 
servicepunt en gemeentelijke arbeids-
bemiddelingsbedrijven in uw omge-
ving. De begeleider helpt u bovendien 
bij zaken als subsidieaanvragen, een 
aanpassing op of in het werk, de 
inwerkperiode en samenwerking met 
collega’s. 

Om succesvol re-integratietrajecten 
via IPS te begeleiden, werken we 
samen met:
• Het UWV
• Werkbedrijf Rijk van Nijmegen
• Werkzaak Rivierenland
• Gemeenten 

Werken is het beste 
medicijn 

Daarom is het zo belangrijk 
dat u, als betrokken werk-
gever, mensen met een psy-
chische aandoening aan een 
baan helpt.
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‘Motiverend zowel voor ons als onze 
werknemer’
‘Wij zijn zeer tevreden over IPS/job- 
coaching. Het is de eerste keer dat ons 
bedrijf met jobcoaching te maken heeft 
gekregen. We zijn goed geholpen, vooral 
met het papierwerk rondom allerlei rege- 
lingen, zoals met het UVW. Het is fijn dat 
onze IPS trajectbegeleider regelmatig op 
bezoek komt om de werkervaringen te 
bespreken. Dit werkt zowel voor ons als 
voor onze werknemer motiverend.’  
- Janine van Kesteren, Parketfabriek van 
Kesteren BV in Beuningen

‘Gewoon is heel bijzonder voor mij’
‘Ik ben nu ruim tien maanden aan het 
werk. Het werkritme doet me goed. Hier-
door waardeer ik mijn weekenden meer. 
Ook is het fijn om weer iets te vertellen 
te hebben aan de mensen om me heen. 
Ik voel me meer ‘gewoon’ en dat is heel 
bijzonder voor mij.’  
- Jan, 43 jaar

Kiest u voor een werknemer die bij u aan 
de slag gaat met IPS-ondersteuning, dan 
krijgt u: 
• Een geschikte werknemer die gemotiveerd 

is zich optimaal in te zetten, geleerd heeft 
tegenslagen te overwinnen en kansen te 
pakken

• Kosteloze trajectbegeleiding op maat voor 
u en de werknemer

• Voorlichting over financiële tegemoet-
komingen en mogelijkheden voor proef-
plaatsingen
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