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Specialismes van Arkin



Wat doet Roads?

Bij Roads draait het om meedoen in de maatschappij, werken aan herstel en/of 
terugkeer naar werk of opleiding. Wij begeleiden mensen met lichte tot zware 
psychische aandoeningen en/of justitiële of verslavingsachtergrond naar 
dagbesteding, werk of opleiding.



Roads bestaat uit drie pijlers

1. Trajectcoaching participatie en (IPS) re-integratie

2. (Arbeidsmatige) dagbesteding en wijkgerichte activiteiten

3. Verblijf





Aanbod Roads voor cliënten, werkgevers, financiers en verwijzers



Roads locaties



Werken bij…Recycle

https://www.youtube.com/watch?v=uCRFEA41Gek

https://www.youtube.com/watch?v=uCRFEA41Gek


Samenwerking in de keten



RoadsMaakt

RoadsMaakt is een collectie van unieke, duurzame en gerecyclede producten. 
Deze gerecyclede producten worden gemaakt door  mensen met psychiatrische 
problematiek, verslavings- of justitiële  achtergrond. Zij worden door Roads 
begeleid bij dagbesteding en werk.



Welkom!
IPS in de praktijk 

Pim Jansen 
Trajectcoach re-integratie IPS in Fact
team noord 



IPS in de praktijk 

Wat is IPS?

• Cliënten uit EPA doelgroep plaatsen in regulier betaald werk 
en/of reguliere scholing

• Methode ontwikkeld in Amerika
• Nu wereldwijd toegepast
• Veel onderzocht – Evidence Based – succesvolle methode, mits 

modelgetrouw uitgevoerd.



IPS in de praktijk 

Hoofdkenmerken IPS 
• Geen exclusiecriteria

• Regulier betaald werk / reguliere opleiding

• Place-then-train

• Vraag van de cliënt staat centraal

• IPS Trajectcoach onderdeel van Fact-team

• Langdurige ondersteuning voor cliënt en werkgever

• 28 IPS trajectcoaches van Roads werkzaam in de Fact teams van 
Mentrum, Inforsa, Arkin Jeugd en Gezin en de outreachende
teams van Jellinek. 



IPS in de praktijk 

Modeltrouw IPS 

• Beperkte caseload: max. 20 cliënten per fulltime trajectcoach
• IPS-geschoold
• Acquisitie 
• Integratie Fact-team
• Samenwerking met externen
• Geen exclusiecriteria
• Focus op regulier betaald werk/reguliere opleiding



IPS in de praktijk 

Fases in een IPS traject 

1. Intake (Kennismaken)

2. Toeleiding (In kaart brengen interesses, vaardigheden, 
beperkingen en coachingsbehoefte)

3. Bemiddeling (Acquisitie, bemiddeling en plaatsing)

4. Coaching (Begeleiding cliënt en werkgever)

Deze fases kunnen elkaar cyclisch opvolgen.



IPS in de praktijk 

Werken met een psychische kwetsbaarheid?

“If you think work is bad for
people with mental illness, try
poverty, unemployment, 
and social isolation”.

Maron & Golowka (2000)
Psychiatric Rehabiltation Journal  



IPS in de praktijk 

Hoe werkt dat in de praktijk?

- Succesverhaal

- Uitdagingen 



IPS in de praktijk 

Resultaat?
Jaarlijks stromen tussen de 45 en 50% van de IPS trajecten uit naar 
regulier betaald werk of opleiding. 



Arkin arbeidsmarkt & antistigmacampagne 2019



Welkom!
Wat betekent IPS voor de 
deelnemer van een traject?

Gus Naamani
Volger van IPS-traject



IPS in de praktijk

Hoe ervaart een deelnemer van een traject dit?

“Aan het woord Gus Naamani”

Gus volgt op dit moment een IPS–traject bij Roads



Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?



Waar vind je Roads?

Roads online

Website: www.roads.nl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/roads/
Facebook: https://www.facebook.com/roadswerkt

RoadsMaakt
Instagram: @roadsmaakt
Facebook: https://www.facebook.com/roadsmaakt

http://www.roads.nl/
https://www.linkedin.com/company/roads/
https://www.facebook.com/roadswerkt
https://www.facebook.com/roadsmaakt

