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Project MMM 2013-2020 
 

Waarom MMM? Andere professionele houding en gedrag! 

Opzet 

Verenigde beroepsgroepen en verhalen mensen met psychische 
kwetsbaarheid én werkgevers (eerder rond Wajong) 

5 regio’s, 3 bijeenkomsten 

Resultaat: ‘’chocolade vlekbeweging’’ door  

 Inspiratieboek (site) en Magazine (vandaag) 

 Online-training met accreditatie in 8 weken (site) 

 Bijscholing bij NSPOH, masterclasses en opleiding (via site) 

 Ambassadeur organisaties (als UWV, GGZ Nederland) en 
ondertekening Convenant vandaag 

 Onderzoek via ZonMW 



Wie? 21 beroepsverenigingen 
(25.000 professionals) 

 

Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)  

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) 

Beroepsvereniging van Loopbaancoaches en Jobcoaches (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) 

Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en caremanagers (RNVC) 

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

Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) en Kennis Centrum Verzekeringsgeneeskunde KCVG 



 

WWW.MMM-Mensenmetmogelijkheden.nl 

 



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……. 

 



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 

Gedeelde visie op arbeidsparticipatie van mensen 
met een psychische kwetsbaarheid. 

Gedeelde doelstellingen: waar werken wij met 
elkaar naartoe? 

Duidelijkheid over en acceptatie van elkaars 
rollen en kwaliteiten. 

Houding en gedrag (helpend naar elkaar, open 
communicatie, gezamenlijk vocabulaire). 

Context die stimuleert. 

 



Deze workshop: samenwerken 

Stap 1: Verhaal van Erik Verbart 

 

 Stap 2: Met elkaar verdiepen en 
verbeelden verhaal van Erik 

 

Stap 3: Welke kwaliteiten brengen wij 
in vanuit ons vak in dit verhaal?  

 

 

 



Stap 1 verhaal 

 Interview Marea en Erik 

 Aan u alleen de opdracht te 
luisteren: wat hoort, ziet en voelt u? 

 



Stap 2 Gedeelde visie: in 4-tallen  

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 

 wat zijn krachtige elementen in het 
verhaal van Erik?  

 wat is de droom van Erik in werk? Welk 
doel streven wij met elkaar na? 

 



Stap 2 Gedeelde visie 

 Plenaire discussie 

 krachtige elementen 

 droom en gedeelde doelstelling 

 



Stap 3: Samenwerken in kwaliteiten 

Om dromen/doelen te kunnen 
bereiken is het belangrijk om goed 
samen te werken in de keten.  

Wat heb jij vanuit uw vak/organisatie 
te delen of te bieden aan kwaliteiten 
in de samenwerking?  



Stap 3 Samenwerken in kwaliteiten 

 Plenaire discussie 

 kwaliteiten vanuit uw vak/organisatie 

 samenwerking in de keten 

 



What’s next? 

 

Wat neem je mee naar morgen? 

 

www.MMM-mensenmetmogelijkheden.nl 

 

Vragen? Linked in groep MMM-
Mensenmetmogelijkheden 


