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Planning Landelijke training IPS-trajectbegeleider  
april – september 2022 
 
De training is gericht op het leren modelgetrouw toepassen van IPS in denken en handelen als 
trajectbegeleider. Deelnemers beschikken na afloop van de training over de basisvaardigheden om  
een IPS-traject te kunnen uitvoeren.  
 
Aantal deelnemers 
12 deelnemers 
 
Docenten 
Hoofddocent: Ina Meijers, IPS-trajectbegeleider/jobcoach, FACT-team zuid, Lentis/UMCG-UCP 
Gastdocent bijeenkomst 2 Omgaan met wet- en regelgeving: Frans Hoebink, arbeidsdeskundige,  
Frans Hoebink Arbeidskundig Bureau, Dongen. 
 
Locatie training  
Phrenos 
Da Costakade 45 
3521 VS Utrecht 
 
Uitzondering is de locatie van de on-site assistance bijeenkomsten. Deze vinden plaats op de werklocatie 
van de deelnemers. 
 
Certificaat 
Voor het verkrijgen van het certificaat geldt volledige deelname en een voldoende beoordeling 
van de leerrapportage en van uw inbreng tijdens de training. 
 
Aanwezigheidsregeling 
- Bij verzuim van 1 dagdeel dient als compensatie een passende vervangende opdracht uitgevoerd te 

worden met een voldoende beoordeling van de docent. 
- Bij verzuim van meer dan 1 dagdeel vervalt het recht op compensatie en kan worden besloten geen 

certificaat uit te reiken. Dit is altijd ter beoordeling door de docent. 
- Mocht u één van de eerste 3 bijeenkomsten missen dan dient u deze in te halen bij een andere 

training. 
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Programma      
 
Bijeenkomst 1: vrijdag 1 april van 9.30-16.00 uur  
Theorie: uitleg methodiek / principes en oriëntatie op IPS in de praktijk  
 
Bijeenkomst 2: vrijdag 8 april van 9.30-16.00 uur  
Theorie: omgaan met wet- en regelgeving, financiering IPS    
 
Bijeenkomst 3: vrijdag 22 april van 9.30-16.00 uur  
Theorie: Coral, acquisitie / assessment: 

• Informatie verzamelen over interesses en vaardigheden.                                      

• Banen opsporen en werkrelatie met werkgevers.          
           

Individuele begeleiding (3 deelnemers): vrijdag 13 mei van 9.30-16.00 uur 
on-site assistance  
Naast het klassikale, theoretische deel zal het accent van de training vooral liggen op ondersteuning op de 
werkplek van de IPS-er, de zgn. "on-site assistance". De docent komt langs op de werklocatie en 
afhankelijk van de leervraag van de deelnemer vindt gerichte training / coaching plaats. Zo kan bijv. de 
docent mee op pad gaan om potentiële werkgevers te benaderen, kan zij een overleg bijwonen, feedback 
geven over een gesprek met een cliënt of andere individuele leervragen beantwoorden.  
Per deelnemer is 1,5 uur coaching beschikbaar. De docent stemt met de overige deelnemers af hoe zij 
deze IPS trainingsdag op de eigen locatie gaan invullen. 
 
Individuele begeleiding (3 deelnemers): vrijdag 27 mei van 9.30-16.00 uur 
on-site assistance  
 
Individuele begeleiding (3 deelnemers): vrijdag 3 juni van 9.30-16.00 uur 
on-site assistance  
 
Bijeenkomst 4: vrijdag 10 juni, 1e groep van 9.30-12.30 uur en 2e groep van 13.00-16.00 uur (online) 
supervisie  
Tijdens de training vindt de groepssupervisie plaats. Deze wordt modelgetrouw opgezet volgens protocol.  
- cliëntgericht (i.t.t. probleemgerichte supervisie). 
- bijeenkomst met vaste agenda: casuïstiek, celebrations (successen benoemen en vieren) en acquisitie. 
 
Individuele begeleiding (3 deelnemers): vrijdag 17 juni van 9.30-16.00 uur 
on-site assistance  
 
Bijeenkomst 5: vrijdag 24 juni van 9.30-16.00 uur  
IPS modeltrouwmeting, IPS-Onderwijs en Jobcoaching  
 
Bijeenkomst 6: vrijdag 8 juli, 1e groep van 9.30-12.30 uur en 2e groep van 13.00-16.00 uur (online) 
supervisie  
 
Bijeenkomst 7: vrijdag 9 september van 9.30-16.00 uur 
Ochtend: supervisie  
Middag: terugblik / hoe verder / uitreiking certificaten.  


