MMM Mensen Met Mogelijkheden in uw regio
Hoe een krachtige regionale samenwerking bijdraagt aan meer arbeidsparticipatie van mensen met
een psychische kwetsbaarheid.
Wat is en brengt MMM Mensen Met Mogelijkheden u?
MMM biedt beleidsmakers en professionals in de keten zorg, onderwijs en werk een inspirerende
werkwijze om samen met werkgevers en ervaringsdeskundigen meer arbeidsparticipatie van mensen
met een psychische kwetsbaarheid te realiseren. Met de inzet van MMM verandert er echt wat in de
mindset van de mensen die wat aan arbeidsparticipatie kunnen en ook moeten doen!
MMM is het middel om te komen tot duurzame arbeidsparticipatie en - samenwerking. Daar boven
op biedt het een infrastructuur van professionals van de hele keten rond mens, zorg en werk. MMM
brengt professionals van uitvoeringsorganisaties blijvend met elkaar in contact.
MMM Mensen Met Mogelijkheden in de basis is:
•
•

•

Het verhaal van de mens met een psychische kwetsbaarheid, de ervaringsdeskundige, en de
werkgever. In hun behoeften en ambities ligt de kiem besloten van een succesvolle stap in
arbeidsparticipatie en -prestatie;
Denken in mogelijkheden en minder in beperkingen. Niet alleen aandacht voor het
bestaande, maar (ook) durven dromen over wat zou kunnen zijn en dat met elkaar
vormgeven en verwezenlijken. Hierbij worden aspecten van waarderend onderzoek,
appreciative inquiry toegepast;
Meer en beter samenwerken in de keten en de visie van de mens en werkgever met
mogelijkheden centraal stellen en daar ook gezamenlijk doelstellingen op formuleren,
elkaars kwaliteiten inzetten, goed communiceren en een stimulerende context creëren.

Producten MMM Mensen Met Mogelijkheden bedoeld voor beleidsbepalers en -makers:
•
•
•
•
•
•

Samenstellen stimuleringsplan, stappenplan en aanpak in samenwerken in de keten tussen
verschillende organisaties vanuit MMM werkwijze;
Platform SamenWerken Leiden als goed voorbeeld;
Korte ervaringsworkshops MMM;
Incompany training MMM;
Masterclass MMM samen met NSPOH (één daagse ervaringsworkshop);
Inhuur van arbeidsdeskundigen, jobcoaches, loopbaanprofessionals, verandermanagers en
andere beroepsprofessionals uit de 21 beroepsverenigingen die bij MMM zijn aangesloten.

Producten MMM Mensen Met Mogelijkheden bedoeld voor professionals:
•
•
•
•

Online Inspiratieboek met werkwijze (gratis): waarderend onderzoeken en beter
samenwerken tussen verschillende professionals;
MMM Magazine (gratis);
Online training (gratis) voor professionals;
Korte ervaringsworkshops MMM;

•
•

Masterclass MMM samen met NSPOH (ééndaagse ervaringsworkshop);
Kerntraining MMM samen met NSPOH (meerdaagse verdieping).

Impact MMM Mensen Met Mogelijkheden ten aanzien van mensen en organisaties:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een andere kijk op zaken, waardoor ander gedrag en aanpak mogelijk is met duurzame
resultaten;
Respectvolle, bewuste en inspirerende relatie tussen professional, ervaringsdeskundige en
werkgever;
Over de hele linie: meer verantwoordelijkheid voor de eigen rol en ruimte zichzelf te mogen
zijn en in eigen kracht te gaan staan;
Van zorgen / dienen / verzorgd worden naar begeleiden / faciliteren / meedenken en –doen;
Verbinding tussen beleid en uitvoering en samenwerking tussen organisaties in de regio;
Samenwerking in de keten en omzetten naar concrete activiteiten en netwerkuitbreiding;
Energie- en kwaliteitsverhoging onder professionals en beleidsmakers waardoor er ook
geldbesparing is;
Heldere communicatie, afspraken en verwachtingsmanagement.

MMM faciliteert u als Centrumgemeente graag bij het indienen van de aanvraag. Wij hebben
inmiddels een kleine tien jaar ervaring en willen de MMM werkwijze ook graag bij u in de regio
succesvol laten zijn.
Voor meer informatie over MMM Mensen Met Mogelijkheden
www.MMM-mensenmetmogelijkheden.nl
Direct bij de projectleiding (info@mmm-mensenmetmogelijkheden.nl):
•
•
•
•
•
•

Monique Klompé 06-55780620
coördinator stimuleringsregeling trajecten, samenwerking keten en inzet getrainde MMM
arbeidsdeskundigen en andere professionals uit 21 beroepsgroepen
Tjeerd Hulsman 06-53317675
medecoördinator stimuleringstrajecten, samenwerking keten en inzet getrainde MMM
professionals
Linda ten Hove 06-51586806
ervarings- en dialoogworkshops en inzet getrainde MMM verzekeringsartsen en andere
professionals
Loes Bernaert 06-20402432
ervaringsworkshops en inzet getrainde MMM arbeidsdeskundigen
Marea de Bruijn 06-26330438
NSPOH masterclass en kerntraining en inzet getrainde MMM jobcoaches en/of
loopbaanprofessionals
Marjolein Hins 06-51242613
adviseur impact, dialoogworkshops, samenwerking keten en inzet getrainde MMM
loopbaanprofessionals

Of het secretariaat: 033-2473456.
Via info@mmm-mensenmetmogelijkheden.nl kunt u ook een MMM Magazine op te vragen.

