Over Roads
Roads is zorgaanbieder en maatschappelijk ondernemer. Roads begeleidt mensen naar werk
met een psychiatrische problematiek of verslavingsachtergrond die intensieve ondersteuning
nodig hebben. Arbeid is ons middel én doel. Als onderdeel van Arkin, beschikken wij over
specialistische psychiatrische kennis en ervaring. Dit vullen we aan met een eigen aanbod
training en therapie. Variërend van IPS, ergotherapie, PMT, creatieve therapie, Libermann tot
trainingen op het gebied van sport, gezondheid, taal- en sollicitatie-vaardigheden. Zo kunnen
wij voor cliënten een individuele, geïntegreerde mix van behandeling, therapie, training en
arbeid samenstellen.
Roads is onderscheidend door haar rijke aanbod aan eigen werkplekken. Hiernaast werken
we samen met reguliere werkgevers waar cliënten onder begeleiding, individueel of in
groepsverband, aan de slag zijn. Roads heeft meer dan veertig bijzondere locaties in
Amsterdam, Haarlem, Amstelveen, Haarlemmermeer en Diemen.
Roads is HKZ- en Blik Op Werk-gecertificeerd en een erkende job-coach organisatie voor het UWV.
Roads is een onderdeel van Arkin.
Kijk voor meer informatie op www.roads.nl

IPS
Individuele Plaatsing en Steun voor mensen met
een psychische arbeidsbeperking
Informatie voor werkgevers

Aanmelden en meer informatie
U kunt zich aanmelden via aanmelden@roads.nl. Voor algemene informatie en vragen over
IPS en financiering kunt u contact opnemen met het secretariaat van Roads: 020- 590 8620.
Als u specifieke vragen heeft, kunt u vragen naar een IPS trajectcoach. Roads is bereikbaar
op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Kijk ook eens op www.roads.nl
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Een afstand tot de arbeidsmarkt
Werken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De diversiteit van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt is groot. Hieronder bevinden zich mensen met een psychische beperking
die met extra ondersteuning wel de weg naar werk vinden. Gemotiveerde medewerkers, die
vaak extra hun best doen om een zo normaal mogelijk leven te leiden en hun eigen geld te
verdienen.

IPS ondersteuning van Roads
Roads biedt die steun met IPS: Individuele Plaatsing en Steun. Dit is een internationaal
beproefde methodiek voor arbeidsre-integratie. Werk komt niet in beeld aan het einde van
een zorgtraject, maar wordt naast behandeling ingezet ter herstel en re-integratie. We gaan
hierbij uit van de mogelijkheden van de cliënt. In nauwe samenwerking met specialisten uit
de geestelijke gezondheidszorg bieden wij langdurige ondersteuning voor mensen met een
psychische arbeidsbeperking. Wij ontzorgen de werkgever en ondersteunen de werknemer in
het vinden én in het behouden van werk. IPS sluit aan bij de kern van Roads. Arbeid is ons
middel én doel.

Vraag naar werkplekken
Werkgevers zijn onmisbaar voor het slagen van participatie en re-integratie. Wij hebben een
continue vraag naar werkplekken. Hiervoor werken we samen met diverse werkgevers. Van
grote organisaties in het bedrijfsleven tot aan familiebedrijven en eenmanszaken in het MKB.
Wij zouden graag met u bespreken welke mogelijkheden er zijn binnen uw bedrijf.

Uw rol als werkgever
In de samenwerking met Roads, is uw rol geen andere dan die van werkgever. Roads draagt
verantwoordelijkheid voor de ondersteuning. Er wordt een IPS-trajectbegeleider gekoppeld
aan uw werknemer, die deze begeleidt in zijn functioneren op de werkvloer. Deze begeleiding
is kosteloos en afgestemd op wat de cliënt en u als werkgever nodig achten.

Ik heb een vacature of ik wil een werkplek creëren
U hoeft geen concrete, passende vacature voor handen te hebben om een werknemer met een
afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Het is mogelijk om een werkplek te creëren
of een bestaande functie passend te maken voor een cliënt. Wij kunnen u daarin adviseren.
Samen met u wordt dan een functieprofiel gemaakt, waarin we de details van het werk,
functie-eisen en overige wensen vastleggen. Hiernaast geven we u inzicht in het arbeidsprofiel
van de potentiële medewerker(s), waarin kwaliteiten, beperkingen en aandachtspunten
beschreven staan. Zo waarborgen we dat het werk u maximale resultaten oplevert én
voldoende is afgestemd op de vaardigheden, kennis en belastbaarheid van de werknemer.

Financiële regelingen en No-Riskpolis
Er bestaan financiële tegemoetkomingen voor het aannemen van werknemers met een
afstand tot de arbeidsmarkt. De IPS-trajectbegeleider van Roads adviseert en ondersteunt bij
de aanvraag van deze regelingen. Indien u er niet zeker van bent dat de werknemer geschikt
is voor de functie, bestaat in veel gevallen de mogelijkheid tot proefplaatsing. Hiernaast
biedt de Participatiewet financiële tegemoetkomingen bij verzuim onder andere door middel
van een No-Risk Polis. De Ziektewet uitkering dekt dan een groot deel van de loonkosten van
de zieke werknemer.

Wat levert IPS u op?
•
•

U helpt iemand met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan een volwaardige baan
U geeft invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De maatschappelijke waarde van uw medewerking is groot. Door u kan iemand weer
deelnemen aan de maatschappij. U geeft invulling aan MVO door bij te dragen aan de
landelijke inzet voor ‘social return’, de uitstroom naar werk voor mensen die zonder
re-integratieondersteuning niet aan het werk komen. Voor deze werknemers is een baan van
onschatbare waarde. Zoals voor iedereen geldt, biedt het hen een gezond dagritme, gevoel
van eigenwaarde, sociale contacten en perspectief op hun toekomst.

