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Brengt zorg en werk blijvend samen

INTER-PSY Participeert is onderdeel van ggz-instelling INTER-PSY. Een van de speerpunten van 

INTER-PSY is participatie en waar mogelijk is dit tevens het vertrekpunt voor de behandeling. 

INTER-PSY Participeert gaat samen met de cliënt actief op zoek naar passend werk, een oplei-

ding of een andere vorm van zinvolle dagbesteding als onderdeel van de behandeling. 

Zorg en werk

Het hebben van een betaalde baan, een opleiding of een andere vorm van dagbesteding is in 

onze visie cruciaal voor de weg naar herstel. Het hebben van werk of dagbesteding zorgt voor 

een korter zorgtraject. Dit sluit naadloos aan op onze doelstelling om de zorg efficiënter en 

goedkoper te maken.

Jobcoach

INTER-PSY Participeert biedt werkbegeleiding op de werkvloer door middel van een erkende 

jobcoach. Onze jobcoaches zijn tevens GGZ-Maatschappelijk werkers en hebben ruime ervaring 

in het bieden van structuur en begeleiding in het dagelijks leven. Ze gaan samen met de cliënt 

aan de slag met leerdoelen en een werkplan. Het doel is om iemand zo zelfstandig mogelijk te 

laten functioneren. Doordat de jobcoach onderdeel is van het behandelteam kan hij/zij tijdig 

bijsturen wanneer dat nodig is. De jobcoach informeert de hoofdbehandelaar over de gang van 

zaken op de werkvloer. Wanneer de hoofdbehandelaar aangeeft dat een cliënt toe is aan dagbe-

steding, gaat de jobcoach meteen op zoek naar een geschikte plek. Er is geen overleg of intake 

nodig omdat de jobcoach al deel uitmaakt van het behandelteam en de cliënt kent. Hierin 

verschilt INTER-PSY Participeert van bijvoorbeeld jobcoachbureaus, re-integratie bureaus. Wij 

werken vanuit de zorg en de factor arbeid is onderdeel van het zorgtraject.

Onze werkwijze  

Afhankelijk van wat de cliënt aankan volgt hij/zij een begeleidingstraject. Niet elke cliënt komt 

in aanmerking voor een baan in loondienst. Onze ervaring is dat ook andere vormen van zinvol-

le dagbesteding een positief effect hebben op het verloop van de behandeling en het welzijn 

van de cliënt. 



INTER FACILITY 

INTER FACILITY is onderdeel van INTER-PSY. Nadat een cliënt werkervaring heeft opgedaan 

binnen een van de werkmaatschappijen zal hij/zij indien het mogelijk is doorstromen naar een 

reguliere werkgever. 

Het begeleidingstraject bij INTER-PSY Participeert bestaat uit vier fasen: 

• Fase 1: Arbeidsrehabilitatie 

De cliënt leert omgaan met de aspecten die horen bij dagbesteding / een baan, zoals het 

nakomen van afspraken en de omgang met collega’s. 

• Fase 2: Werkervaring

De cliënt doet werkervaring op. Dit kan zowel binnen INTER-PSY als bij een externe 

werkgever. 

• Fase 3: Opleiding en training 

Indien wenselijk volgt de cliënt een opleiding of training. Dit kan ook een combinatie zijn 

van leren en werken. 

• Fase 4: Werk in loondienst 

Als blijkt dat de cliënt klaar is voor een betaalde baan, dan kijken we of er mogelijkheden 

zijn bij een werkgever. 

INTER-PSY Participeert biedt maatwerk. De jobcoach, de hoofdbehandelaar en de cliënt bekij-

ken samen wat de juiste route is naar werk of een andere zinvolle dagbesteding.

Normaal gesproken worden begeleidingsuren door een jobcoach maximaal drie jaar vergoed. 

De jobcoaches van INTER-PSY Participeert houden echter ook na de vastgestelde drie jaar een 

vinger aan de pols.

Ondersteuning aan werkgevers 

INTER-PSY Participeert ondersteunt werkgevers: 

- Wij bieden advies en ondersteuning bij financiële regelingen.

- Wij informeren de werkgever over alle aspecten omtrent de specifieke psychische 

- problematiek van de cliënt.

- Wij bieden handvatten voor een aangepast functionerings- en beoordelingstraject.
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INTER-PSY, instelling voor Basis GGZ 
en Gespecialiseerde GGZ

INTER-PSY biedt psychische hulp in de vorm van diagnostiek en behandeling aan infants, 
kinderen, volwassenen en ouderen met psychische klachten. Onze zorg is altijd professioneel, 
persoonlijk en dichtbij.  INTER-PSY heeft locaties in Groningen, Friesland, Drenthe en 
Overijssel. 
 
• INTER-PSY is opgericht in 2009
• 15 locaties verdeeld over Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel 
• ± 200 medewerkers
• +/- 2300 patiënten in behandeling 
• 25 interne werkplekken voor mensen met een afstand tot arbeidsmarkt
• Als gemiddeld aanbevelingscijfer geven patiënten INTER-PSY in 2015 een 8,6

Meer informatie.
Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Erik Goos, Algemeen Manager INTER-PSY 
Participeert.
Email: e.goos@inter-psy.nl    |     Telefoon: 06-19422707 | 050-3643409    |     www.inter-psy.nl


