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Programma 

 Waarom en wat is de MMM beweging? 

 Waarom en wat werkt er van MMM in  
de regio? 

 In een snelkookpan: wat is de 
aanpak? 

 Wat kunt u meenemen naar uw regio? 



Wat u meeneemt naar uw regio… 

 Inspiratie 

 Verhaal van ervaringsdeskundigen centraal: 
(potentiele) werknemer én werkgever 

 Waarderend onderzoeken meenemen in aanpak: 4 V’s 

 Beter samenwerken meenemen in aanpak: V-V-C-C-C 

 Omarmen en gebruiken van beweging MMM 

 



MMM onder 2013-2017 Mensenwerk 
 

Beweging MMM: andere professionele houding en 
gedrag & betere samenwerking! 

Opzet 

Verenigde beroepsgroepen en verhalen ervaringsdeskundigen 
én werkgevers 

5 regio’s NL, 3 bijeenkomsten 

Resultaat: ‘’chocolade vlekbeweging’’ door  
Samenwerking in regio’s 

Inspiratieboek 

Magazine 

Online-training met accreditatie in 8 weken 

Bijscholing bij NSPOH, masterclasses en opleiding 

Ambassadeur organisaties 

 



Wie? 21 beroepsverenigingen 
(25.000 professionals) 

 

Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)  

Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland (BJN) 

Beroepsvereniging van Klantmanagers (BVK) 

Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen 

Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) 

Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 

Nederlandse Foundation voor Management Development (NFMD) 

Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) 

Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA) 

Nederlandse Orde van Loopbaancoaches (NOLOC) 

Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) 

Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in ontwikkelen en opleiden (NVO2) 

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) 

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) 

Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP) 

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP) 

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) 

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland - Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN-SPV) en 
Arboverpleegkundigen 

AKC en KCVG 



 

WWW.MMM-Mensenmetmogelijkheden.nl 

 



1. MMM-stappen in realisatie 
arbeidsparticipatiedroom 

Verdiepen: luisteren naar verhalen ervaringsdeskundigen 
en werkgevers ; analyse (krachtige voorbeelden, 
leermomenten). 

Verbeelden: dromen professionals en een vertaling naar 
gemeenschappelijke dromen. 

Vormgeven: omzetten van dromen in agenda met 
tussenstappen en mijlpalen. 

Verwezenlijken: persoonlijke en gezamenlijke acties. 

 



2. MMM-stappen in samenwerking 
Onderwijs, Zorg, Werk en Inkomen 

Verdiepen: gedeelde visie op arbeidsparticipatie van 
mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

Vormgeven: gedeelde doelstellingen: waar werken wij 
met elkaar naartoe? 

Competenties: duidelijkheid over en acceptatie van 
elkaars rollen en kwaliteiten. 

Communicatie: houding en gedrag (helpend naar 
elkaar, open communicatie, gezamenlijk vocabulaire). 

Context: organisatie/keten die stimuleert en 
faciliteert. 

 



Regio’s en MMM 

 Verschillende initiatieven 
professionals  

Platform Samen Werken Leiden 

 Kennisateliers in Zuid Limburg en 
Zeeland 

 Vanuit training NSPOH 

 U?  





Platform Samen Werken Leiden 

Het platform is een samenwerkingsverband van mensen met een 
langdurige achtergrond in de GGZ, professionals in GGZ, beleidsmakers-
/uitvoerders, cliëntenbelangen-organisaties en werkgevers in Leiden. 

 

Het platform ziet als haar taak bewustwording over 
arbeidsparticipatie voor en door mensen met psychische kwetsbaarheid 
en werkgevers, beleidsmakers en begeleiding van werkzoekenden met 
geschiedenis GGZ en werkgevers naar arbeid.  

 

Het platform wil binnen tien jaar honderd werkgevers bereid vinden 
mensen met psychische kwetsbaarheid en arbeidsmogelijkheden deel te 
laten nemen aan het arbeidsproces, waarbij werkgevers/werknemers 
worden begeleid met oog voor ieders mogelijkheden/beperkingen. 



Verdiepen: werkgever en werknemer 

Verhaal van Rozemarijn van Seventer en 
Wiebe (McDonalds) 

Wat zijn krachtige voorbeelden, 
leermomenten in deze verhalen?  

 



Stel je eens voor dat………… 

…mensen met psychische kwetsbaarheid 
structureel participeren in onze regio…. 

Kennelijk zijn we met elkaar dan goed in staat 
geweest hun mogelijkheden zodanig in te zetten 
dat zij naar beste vermogens kunnen werken.  

Kennelijk hebben wij als professionals én mensen 
met psychische kwetsbaarheden, gezamenlijk de 
mogelijkheden kunnen inzetten in de begeleiding 
naar werk……. 

 



Verbeelden en vormgeven 

Begin met het einddoel voor ogen!  
 Als het waarderend omgaan met aanwezige talenten het 
 eindplaatje is, dan is het belangrijk om in de keten 
 dezelfde doelstelling met elkaar te hebben en acties in te 
 zetten. 

Welke doel kan U wij samen in de regio 
realiseren? 

Wie zijn ‘’samen’’?  

 



Wat u meeneemt naar uw regio… 

 Verhaal van ervaringsdeskundigen centraal: 

(potentiele) werknemer én werkgever 

 Waarderend onderzoeken meenemen in aanpak: 4 V’s 

 Beter samenwerken meenemen in aanpak: V-D-K-C-C 

 Omarmen en gebruiken van beweging MMM 

 Inspiratie: uw eigen gekozen doel!  

Nu nog de stap naar verwezenlijken.  

 



Meer weten?  

 

 

www.MMM-mensenmetmogelijkheden.nl 

 

Linked in groep MMM-
Mensenmetmogelijkheden 



• Presentaties beschikbaar op donderdag 13 

april op www.samenvoordeklant.nl  

 

• Stel uw vraag via 

helpdesk.impuls@samenvoordeklant.nl  

 

• Heeft u de app Many al gedownload? Te 

vinden via www.Manyishere.com  

 

• SVP evaluatieformulier invullen 

 

Tot slot 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:helpdesk.impuls@samenvoordeklant.nl
http://www.manyishere.com/

