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Mensen Met Mogelijkheden: aandacht voor kwaliteit
Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk, midden in de maatschappij. Dat is het doel van de beweging „Mensen
met Mogelijkheden”. Werk biedt mensen de kracht en de ruimte
om zichzelf te ontwikkelen. Zoals één van de betrokken ervaringsdeskundigen stelt: “Door mijn werk heb ik meer zelfvertrouwen
gekregen, ben ik trots op mezelf, ben ik weer onder de mensen.
Ik voel me krachtiger.”
MMM biedt professionals in de keten zorg, onderwijs en werk een
krachtige methode om samen met werkgevers en ervaringsdeskundigen meer arbeidsparticipatie van mensen met een psychische
6
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beperking te realiseren. Aan de basis van deze methode staan twee
De Praktijk

uitgangspunten. Het verhaal van de mens met een psychische
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kwetsbaarheid, de ervaringsdeskundige en de werkgever. In zijn of

tuindeuren bij een

haar achtergrondverhaal, behoeften en ambities ligt de kiem beslo10

bedrijf dat graag

ten van een succesvolle stap in arbeidsparticipatie en -prestatie.

rekening met

De mening van...

hem houdt.

Jette Klijnsma

Daarnaast is denken in mogelijkheden
belangrijk. Niet alleen aandacht voor het
bestaande, maar (ook) durven dromen
over wat zou kunnen zijn. Zoals één van
de professionals stelt: “Kijken naar de
positieve kanten kan wonderen
verrichten. Het is mooi om te zien hoe
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Dream on...

Werk aan de winkel

Verbindend

Het succesverhaal van

samenwerken

Aukje

mensen met een psychische kwetsbaarheid dan binnen relatief korte tijd opbloeien
en weer grip op hun leven krijgen”.
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Naar een inclusieve arbeidsmarkt

en werkgevers te ondersteunen. Dat zijn noodzakelijke

Meer mensen met een psychisch kwetsbaarheid aan het

stappen richting de droom van een inclusieve arbeids-

werk, midden in de maatschappij. Dat begint met het

markt. Al met al een betere focus op arbeidsparticipatie

als volwaardige partners betrekken van de mensen met

in de begeleiding van mensen met psychische

psychische kwetsbaarheid en werkgevers als ervarings-

kwetsbaarheid en goede samenwerking in de keten

De MMM beweging daagt

deskundigen bij het handelen als professional. Dat is

Onderwijs, Zorg, Werk en Inkomen. De basis ligt in

professionals uit om samen met

ook het basisprincipe van de aanpak in het project

goed luisteren naar ervaringsdeskundigen, zowel

ervaringsdeskundigen en werkgevers in

‘Mensen Met Mogelijkheden’. Het vergroten van het

werkenden of werkzoekenden als werkgevers. Maar

actie te komen. Verhalen van ervaringsdes-

								 Dromen,
							 durven, doen...

zelfvertrouwen en de zelfregie, het doorbreken van

goed luisteren is nog niet vanzelfsprekend. Goed

kundigen en werkgevers. Handreikingen en

vooroordelen en (zelf)stigma door een andere aanpak

luisteren is een onderdeel dat ook professionals moeten

werkinstructies voor professionals. Weten-

van professionals. En ook het plaveien van de weg naar

opnemen in hun ondersteuning van mensen met een

schappelijke verdieping. Het is allemaal

bedrijven door goed in te spelen op de wensen van

psychische kwetsbaarheid.

neergelegd in het Inspiratieboek en de online

werkgevers, waar nodig werkprocessen aan te passen

training ‘MMM Mensen met Mogelijkheden.
Dromen, durven doen.’

Doel van het MMM project is meer mensen met een psy-

denken in mogelijkheden en minder in beperkingen.

chische kwetsbaarheid aan het werk te krijgen en te hou-

Niet alleen aandacht voor het bestaande, maar (ook)

den. Het Inspiratieboek, de online training en dit maga-

durven dromen over wat zou kunnen zijn.
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zine bieden professionals in de keten zorg, onderwijs en
werk een krachtige methode om samen met werkgevers

Aandacht voor kwaliteit en mogelijkheden

en ervaringsdeskundigen meer arbeidsparticipatie van

„Alles wat je aandacht geeft, groeit”, houdt Aristoteles

mensen met een psychische beperking te realiseren. Aan

ons voor. De 21 beroepsgroepen die deelnemen aan het

de basis van deze methode staan twee uitgangspunten.

project „Mensen met Mogelijkheden” willen bereiken

Ten eerste: het verhaal van de mens met een psychische

dat vele mensen met een psychische kwetsbaarheid de

kwetsbaarheid, de ervaringsdeskundige en de werkgever.

gelegenheid krijgen om zichzelf te ontplooien, dankzij

In zijn of haar achtergrondverhaal, behoeften en ambities

de aandacht die professionals en werkgevers geven aan

ligt de kiem besloten van een succesvolle stap in arbeids-

hun kwaliteiten en mogelijkheden. Zij dagen alle 25.000

participatie en -prestatie. Het tweede uitgangspunt is:

professionals uit aan de slag gaan om dit mogelijk te maken. „Als ieders kompas
dezelfde richting aanwijst,
gaat daar een enorme
kracht vanuit. Ga niet
wachten op wijzigingen
in wetgeving, financiën

Mensen met
mogelijkheden
Inspiratieboek voor professionals: dromen, durven en doen

Arbeidsparticipatie en mensen met een psychische kwetsbaarheid

of beleid. Het doel is om
werk van arbeidsparticipatie te maken. Ga dus nog
vandaag zelf aan de slag
en verander in je eigen
praktijk!”

mmm . . .
mensen met mogelijkheden
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Ervaringsverhalen
							
als basis

dromen, durven, doen

Ze laten zien dat het kan: dat ze prima kunnen functio-

gaan van - en te denken in - mogelijkheden in plaats van

neren in hun werk, als ze een werkgever treffen die hun

beperkingen. Het gaat erom de mens achter de beperking te

kwaliteiten ziet. En die rekening kan en wil houden met

blijven zien. De mens, met of zonder psychische kwetsbaar-

hun beperkingen. Met wat extra ondersteuning wanneer

heid, moet als volwaardig gezien en behandeld worden.

nodig, op een goede manier.

In het project ‘Mensen Met Mogelijkheden’

In communicatie met elkaar is het belangrijk er ons al-

werd met veel respect geluisterd naar de
indringende verhalen van ervarings-

Uitgaan van mogelijkheden

tijd van bewust te zijn dat we allemaal verschillend zijn.

deskundigen en werkgevers.

In de bijeenkomsten van MMM in de regio en op con-

En dat het prima is dat we verschillend zijn.

De ervaringsdeskundigen die aan het woord komen,

gressen, is het beginpunt steeds geweest: het verhaal

a. Bij verschil kan het voorkomen dat we oordelen als we

hebben vaak een lange weg afgelegd. Vaak ondervonden

van de mens in kwestie, de ervaringsdeskundige met

iemand zien die heel anders is dan wij. Het is goed dat

verder te verdiepen in hoe het anders kan. Door onbe-

ze in het verleden moeite om hun grenzen aan te geven.

psychische kwetsbaarheid, en het verhaal van de werkge-

te vermijden.

vangen en open naar de verhalen van de ervaringsdes-

Ze willen open zijn over hun psychische kwetsbaarheid,

ver. Met het Inspiratieboek en online-training in handen

kundigen te luisteren ontstonden nieuwe inzichten en

hoe moeilijk dat voor henzelf – en soms ook voor

hebben professionals de mogelijkheid om ervaringsdes-

beelden. Daaruit ontsproten dromen over hoe het echt

anderen – is. Ze vinden het heel belangrijk om gehoord

kundigen veel effectiever als waardevolle schakel in te

en gewaardeerd te worden.

zetten in de keten Onderwijs, Zorg, Werk en Inkomen.

Die verhalen inspireerden de professionals om zich

anders kan.

b. Het gevolg van niet bewust zijn van oordelen is dat je
jouw gedachten en verwachtingen gaat projecteren op
de ander.
c. Als je professional bent is het belangrijk je bewust te
zijn van jouw houding in de relatie. Steek je die ge-

In het Inspiratieboek zijn 16 ervaringsverhalen opgete-

Compleet met hoed en

kend. Zowel van werkgevers als van ervaringsdeskundigen zelf. In de online training zijn zes verhalen van
ervaringsdeskundigen en werkgevers gefilmd.

klompen. We ontmoeten twee
rasechte Friezen. Seye Brinkman (39) is

Ruimte bieden aan ervaringsdeskundigen om hun ver-

lijkwaardig in of vanuit de overtuiging dat je voor die

haal te vertellen en duidelijk te maken in welke situatie

ander moet zorgen, moet nadenken en de oplossing

ze verkeren, en wat zij zélf het liefst zouden willen zien

(alleen) moet bedenken.

voor hun eigen toekomst. Het is van belang om uit te

een paar jaar geleden zijn eigen bedrijf

neer te kijken - je niet groter noch kleiner te maken -

begonnen: De Tuindeurenman.

is vanuit jezelf te praten als je een uitspraak over een

Hij maakt deuren en kozijnen

ander doet.

samen met Bouke.

			
			

Inmiddels heeft hij vijf

d. Een manier die erbij kan helpen om niet op een ander

per week, twee dagen in de werkplaats, twee dagen bij

Ervaringsdeskundige en professional naast
elkaar

de klant. Eén dag heeft hij vrij, ook voor zijn schapen.

De professionals zelf hebben de mensen met een psychi-

hen is Bouke (32). Hij woont in de

Bouke krijgt van Seye veel persoonlijke aandacht. Zo

sche kwetsbaarheid ook nodig om tot een andere mindset

buurt. Een paar jaar geleden kwam

schrijft Seye alles wat Bouke moet doen voor hem uit. Hij

hij op zijn pad. Een verlegen jongen,

heeft daarvoor een speciaal schema gemaakt.

medewerkers in dienst. Eén van

te komen. Onze oproep aan mensen met een psychische
kwetsbaarheid is dan ook: stel het aan de orde als je
niet gehoord wordt. Professionals staan open voor jouw
verhaal en situatie, of zouden dat in ieder geval moeten

die volgens de arbeidsdeskundige van

doen. Geef goed aan wat je nodig hebt om te participeren

UWV, bij andere werkgevers nooit een

Ook maakt hij vooraf foto’s die hij aan Bouke laat zien.

echte kans gekregen had. Nam teveel

Niet alleen foto’s van de plek in het huis waar het kozijn

hooi op z’n vork, deed teveel dingen

moet komen, maar ook foto’s van klanten. Zo weet Bouke

richting de professional. Voor beide partijen geldt dat men

tegelijk, om maar een goede indruk te

wie hij gaat ontmoeten. En als er bij de klant honden

zich uit moet kunnen spreken als men weerstand voelt

maken. Dan gaat het verkeerd; Bouke

rondlopen, dan neemt Seye daar ook foto’s van. En van

heeft een vorm van autisme. Deze

de plek waar Bouke de bus kan parkeren. Seye vindt het

zorgen dat je wél gehoord wordt. Mensen met een psy-

negatieve werkervaringen hebben hem

niet vervelend dat hij dit moet doen. Hij houdt zelf ook

chische kwetsbaarheid kunnen aangeven wat ze nodig

heel onzeker gemaakt. Bij Seye kreeg

van gestructureerd werken. Verder benadert Seye Bouke

hij de kans rustig op te bouwen. Hij is

als alle andere medewerkers. Dat in tegenstelling tot

begonnen met twee ochtenden in de

eerdere werkgevers, die Bouke in een bijzondere positie

om goed te kunnen functioneren in een organisatie. De

week. Inmiddels werkt hij vier dagen

plaatsten.

professional heeft lef nodig om naast de ervarings-

in werk en je gelijkwaardig bejegend te voelen. Het is
belangrijk dat ervaringsdeskundigen zich ook open stellen

en er het gevoel is niet gehoord te worden. Professionals
verzekeren je dat zij zo’n signaal serieus nemen en ervoor

hebben om goed te kunnen functioneren in werk. Als
ervaringsdeskundige heb je zelf zicht op je eigen mogelijkheden in werk. Wees je bewust van wat jij nodig hebt

deskundige te gaan staan, maar de ervaringsdeskundige
ook om naast de professional te gaan staan.
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Aukje (23)

werkt bij de McDonalds, in de keuken.

de vishandel waar ze eerst werkte. Dat er verder alleen maar
mannen bij die viszaak werkten maakte voor haar niet uit.
Fileren van vis, dat vond ze daar het mooiste om te doen.
Alleen kreeg ze daar na enige tijd enorm last van
eczeem. Maar goed, ze werkt nu dus bij de
McDonalds.

s

er wel raad mee. Ze werkt er nu alweer een jaar of drie
en heeft het er prima naar haar zin. Overigens net als bij

w e r k boe

Big Mac, Cheeseburger, McWrap, frieten, ze weet

tructie
s
n
ki

Uitneembare bijlage bij het
MMM...magazine

Het Inspiratieboek MMM geeft een werkwijze in vier stap-

Instructie 1: Verdiepen

pen die je zelf helpt op een andere manier naar mensen met

Verdiepen begint met goed en een open mind luisteren naar

een psychische kwetsbaarheid te kijken en daarnaar ook te

de indringende verhalen van ervaringsdeskundigen en werk-

’s middags. Daarom is nu afgesproken dat zij

handelen. Hierbij een extract uit de tips van het Inspiratie-

gevers. Dan komen de krachtige momenten van een mens

is. Ze is moeilijk lerend, komt vanuit het prak-

aan één van de medewerkers met wie zij een

boek:

met psychische kwetsbaarheid naar voren.

tijkonderwijs. Haar jobcoach heeft in het begin

vertrouwensband heeft haar verhaal kwijt kan.

ook een poosje met haar meegewerkt, dat vond

Dan gaat het overigens niet alleen om zaken die

ze fijn. Met de juiste begeleiding kan Aukje pri-

op het werk spelen. Ook zaken van thuis, die

ma eenvoudige werkzaamheden verrichten. Ze

haar flink kunnen bezighouden en dan ook grote

heeft duidelijke instructies nodig. Soms moeten

invloed op haar werk kunnen hebben. Indien

die een aantal malen herhaald worden. Ze heeft

nodig onderneemt deze speciale collega actie.

Voor vier dagen per week. Een jobcoach had

meerdere shifts gewerkt. Dat betekent dat Aukje

deze baan voor haar gevonden. Zelf een baan

’s ochtends een andere leidinggevende heeft dan

vinden. Aukje denkt niet dat ze daartoe in staat

wat dat betreft wat geduld nodig. Maar als ze

• die kan je alleen doen voor jou zelf (hoe kan ik zelf in mijn
eigen praktijk anders omgaan met mensen met een psychi-

Instructie 2: Verbeelden

sche kwetsbaarheid?)

Verbeelden is het je voorstellen van een toekomst waarin alle

• samen doen met een mens met psychische kwetsbaarheid

elementen die in het heden of verleden aan de basis lagen

(hoe kan ik deze persoon de stappen laten doorlopen en

van een succesvolle arbeidsparticipatie van een mens met

hem/haar daarin faciliteren?)

psychische kwetsbaarheid gebundeld worden in een nieuw

• samen met andere professionals doen, bijvoorbeeld in de

toekomstbeeld.

keten in jouw eigen regio (hoe kunnen wij samen in onze
praktijken anders omgaan met mensen met een psychische

Instructie 3: Vormgeven

kwetsbaarheid?)

Bij vormgeven ga je over het pad waarlangs de droom

het eenmaal in de vingers heeft, levert ze prima

In de toekomst wil Aukje wel proberen om achter

werk. En met veel plezier.

de counter te werken. Ze vindt dat wel een

Het Inspiratieboek “Mensen Met Mogelijkheden” is een

spannend idee. In het contact met de klanten

waarderende manier van onderzoeken en begeleiden.

Wel blijft het belangrijk dat ze op iemand kan

voelt ze zich heel onzeker. Het maakt haar

Waarderend onderzoeken (of ‘’appreciative inquiry’’) daagt

Instructie 4: Verwezenlijken

terugvallen die ze vertrouwt. Dat bleek niet zo

onrustig in haar hoofd. Toch zou ze het wel

je uit vanuit het perspectief van de ander naar de wereld te

Verwezenlijken is de laatste stap in het proces: ga met con-

kijken. Het biedt de mogelijkheid om naast een ander mens

crete acties aan de slag. Verzeker je van commitment; betrek

gemakkelijk, binnen de McDonalds wordt er in

willen proberen met extra begeleiding.

te gaan staan en vanuit zijn of haar perspectief te kijken. Het

anderen waar dat nodig is.

werkelijkheid kan worden. Welke stappen zijn nodig om het
einddoel te bereiken? Begin met het einde in zicht.

is belangrijk om je te verdiepen in de doelen en ambities van
de ander en wat er nodig is om die in het leven te kunnen
bereiken.
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De volgende instructies doorloop je samen met een mens

In het één-op-één contact met de ervaringsdeskundige kun je

i

met psychische kwetsbaarheid. Het gaat er om degene

deze bronnen van energie in kernwoorden samenvatten en

n s tr
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1

perspectief te bieden. Je kan deze instructies ook op jezelf toe-

daarna omzetten in meer algemenere termen waarmee ze in een

passen of samen met andere professionals doen.

toekomstbeeld terecht kunnen komen. Dit kan door de mens in

mmm . . . magazine

Maak tot slot - om de droom levend te houden - een statement

kwaliteiten, passies, krachtige elementen op de mens en

met het einddoel voor ogen. Schrijf dit statement op in positieve

werk. Die visie gaat niet voorbij aan beperkingen, terugval of

en prikkelende woorden. Schrijf het ‘with the end in mind’, alsof

belemmeringen, maar in de gedeelde visie komen daar oplos-

de droom al bereikt is.

singen of randvoorwaarden voor.

kwestie antwoord te laten geven op de volgende punten:
ti
uc e

•

ik kan dit goed,

Je kunt vandaag al beginnen. Zoek en luister met een open

•

ik doe dit graag,

mind naar de wensen en ambities van mensen met psychische

•

dit heb ik nodig,

Je hebt, met elkaar, een geweldig pad gelegd naar de toekomst.

het delen van visie.

kwetsbaarheid en werkgevers.

•

hier geloof ik in/doe ik het voor,

Dat is een felicitatie waard! Nu gaan we aan de slag met acties

1

Luisteren bestaat uit: belangstelling tonen, iemand de ruimte

•

hierin wil ik groeien/ontwikkelen/leren,

benoemen en uitvoeren. Benoem alles zo concreet mogelijk. Dat

geven zijn verhaal te doen, laten merken dat je luistert, open

•

vanuit die overtuiging doe ik wat ik doe.

maakt het mogelijk dat jij meteen in actie kan komen.

2

Wat is het gedeeld verhaal van de mens en de werkgever?

•

Bedenk acties op basis van je eigen kwaliteiten en interesses.

3

Welke gezamenlijke visie hebben jullie op het verhaal?

•

Wellicht heb je daar hulp bij nodig. Ga daar dan naar op

Tot welke gezamenlijke visie leidt dit als jullie kijken naar

zoek.

mogelijkheden, kansen, kwaliteiten, passies, krachtige

Benoem welke acties draagvlak hebben en waar mogelijk

elementen op de mens en werk? En welke over beperkingen,

tegenwind te verwachten is.

terugval of belemmeringen? Welke oplossingen of randvoor-

n s tr
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Pas RASA toe (Sanskrit voor essentie)

2

i

R staat voor Receive,

Verbeelden

Je wilt de ondersteuning en begeleiding van mensen met psychi-

dat betekent: aandacht schenken aan de andere persoon.

•

sche problemen stimuleren door perspectief te bieden om naar

A is Appreciate,
waarderende geluiden maken als ‘ah’, ‘hmmhmm en ‘oke’.

5.2 Gezamenlijke visie

Verwezenlijken

beste vermogen te kunnen werken. De volgende stap is de

•

Maak expliciet wie zich eigenaar voelt van een actie.

ervaringsdeskundige uit te nodigen om te dromen over een idea-

•

Bedenk ook hoe je de eerste mijlpaal gaat vieren.

En nu samen aan de slag! Maak hier jullie aantekeningen over
Welke mensen met psychische kwetsbaarheid en werkgever
nemen jullie in gedachte?

waarden zijn daarbij belangrijk?
4

Wat vindt de persoon van jullie visie? Je kunt met je collega’s

le manier van werken vanuit hun eigen kracht en ambitie.

het woord ‘dus…’ is heel belangrijk in de communicatie.
A voor Ask,
stel vragen als de ander is uitgepraat.

of in multidisciplinair overleg ook de eerste twee stappen
MMM geeft je ook een werkwijze in vijf stappen die je helpt

van verdiepen en dromen, die je in individuele contacten met

Laat visualiseren. Vertel het verhaal alsof het voor je ogen

om beter samen te werken in de dienstverlening met andere

de mens met een psychische kwetsbaarheid hebt, doorlopen.

gebeurt. Vertel het verhaal in termen van:

professionals en organisaties aan mensen met een psychische

		‘… gebeuren’,

kwetsbaarheid en daar ook naar te handelen.

ti
uc e

n s tr

S is van Summarize,

4

i

doorvragen.

n s tr

1.1 Eerste fase verdiepen

6

Voor tips voor een meer open gesprek met ervaringsdes-

		

kundigen: zie Vragenlijst interview ervaringsdeskundigen in

		

Instructie 5: Gedeelde visie

het Inspiratieboek. Maar het kan ook door enkele van de 16

Vat aan het eind samen: wat maakt dit tot een aantrekkelijk

Deel in het netwerk je visie met elkaar over een persoon met een

met de persoon te delen met anderen. Die doelstellingen

ervaringsverhalen vanuit het MMM-Inspiratieboek te gebruiken

toekomstbeeld? Wat is anders dan nu? Wat is het gewenste toe-

psychische kwetsbaarheid en probeer tot overeenstemming te

beginnen met het einddoel in gedachte. Maak daarop een

als inspiratiebron. Luister met open geest, vraag door tot je de

komstbeeld? Maak je droom levend.

komen over de visie op diens kwaliteiten en mogelijkheden.

positief, prikkelend statement. Vervolgens gaat het om de

goed te begrijpen. Daarbij helpen de volgende vragen:

Laat de volgende vragen en stellingen beantwoorden:

Instructie 6: Gedeelde doelen

•

Wat gebeurde er precies? Wanneer, waar vond dit plaats?

•

ik doe dit…,

Bepaal met elkaar welke doelen je wil bereiken.

•

Wat waren de omstandigheden?

•

ik zie collega’s dit en dit doen…,

•

Wie waren de andere betrokkenen?

•

ik werk samen met…,

Instructie 7: Rollen en kwaliteiten professionals

•

Waarin zat het krachtige moment?

•

waarop ben ik persoonlijk het meest trots?,

Bespreek met elkaar welke kwaliteiten jullie in kunnen brengen.

•

Waarom vond je het (of vind je het nu) een krachtige ervaring?

•

waar ligt mijn kracht?,

•

Wat is een voorbeeld in je werk waarin je dingen deed

•

waarvoor doe ik het?,

Instructie 8: Houding, gedrag en communicatie

het delen van doelen.

waarbij je je goed voelde en wat je energie gaf?

•

waarvoor doe ik wat ik doe?

Zorg voor een positieve, open communicatie naar elkaar toe.

1

Welke droom en doelstellingen hebben jullie met elkaar?

2

Die doelstellingen beginnen met het einddoel in gedach-

‘horen terug dat…’,

i

1

gebeurtenis voor je ziet, probeer het verhaal en de ervaringen
2

de keten.

n s tr

Vat aan het eind samen: wat is de essentie van deze ervaring?
Wat leren wij samen van het krachtige moment?

3

Vormgeven

De ervaringsdeskundige heeft een droom gecreëerd en geadop-

Instructie 9: Stimulerende context

te. Waar willen jullie naar toe werken? Wat willen jullie

Zorg een stimulerende context waarin de samenwerking kan

gezamenlijk bereiken? Wat is jullie positieve, prikkelende

versterken.

teerd. De vraag is hoe diegene die droom wil realiseren en welk
aandeel hij/zij vanuit eigen kwaliteiten en mogelijkheden kan en

Het zijn vragen die het ingebrachte onderwerp van de ander

wil inbrengen. Waar ligt de ambitie? Wat wil je creëren of

helpen verdiepen en ze helpen jou als professional om met een

bereiken? Begin daarbij ‘with the end in mind’: het eindplaatje.

open mind te luisteren.

•

1.2 Ontdekken van krachtige voorbeelden in de verhalen

•

Welk gedrag is gewenst om de droom te realiseren?

Welk gedrag van de ervaringsdeskundige heeft voor jou bijge-

•

Welke mijlpalen zijn er?

dragen aan het krachtige moment? Welke bronnen van energie

•

Welke acties leiden tot welke van de eerder geformuleerde

1

Bedenk wat concreet nodig is om de droom te realiseren.

5

2

Hoe vertaal je de doelstelling in SMART termen (Specifiek,
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)?

5.1 Samen met elkaar aan tafel

4

Zet jezelf en andere professionals in de positie dat je ECHT

Wat zijn milestones om daarnaar toe te komen? Welke acties
horen daarbij?

kan luisteren naar het verhaal van de mens met psychische

Wat zou er dan zichtbaar moeten worden?

hoor je bij de ervaringsdeskundige? Welke ambitie klinkt door in

statement?
3

ti
uc e

n s tr

Welke samenwerking met anderen is zichtbaar geworden?

6.2 Delen van doelstellingen
En nu samen aan de slag! Maak hier jullie aantekeningen over

i

Welk gedrag heeft eraan bijgedragen?

•

ti
uc e

Sta daarna stil bij het commitment dat jullie aan elkaar
afgeven en de verwachtingen die er over en weer zijn in

Welke bijdrage leverden anderen eraan?

•

Ga met elkaar aan tafel zitten om je doelstellingen over én

weg ernaar toe, de milestones en acties.

i

•

5

Welk commitment geef je zelf daarbij af? Wat ga jij doen om

kwetsbaarheid als ervaringsdeskundige en de werkgever.

de doelstelling te realiseren? Wat kunnen anderen van jou in

Ga met elkaar aan tafel zitten om je visie over én met de

de keten verwachten?

persoon te delen met anderen. Vertel elkaar verhalen.
3

Die visie gaat vooral en eerst over mogelijkheden, kansen,

de mijlpalen?

de verhalen?

10
II

6.1 Delen van doelstellingen

III

11

n s tr

ti
uc e
i

1

7

7.1 Delen van rollen en kwaliteiten

En nu samen aan de slag met houding, gedrag en communicatie.

Ga met elkaar aan tafel zitten om je rollen en kwaliteiten te

1

delen met anderen. Deel ook ieders toegevoegde waarde in
de keten.
2

daarin willen veranderen?
2

Sta stil bij ieders concrete bijdrage vanuit zijn eigen vak3

Wat gaat er goed in jullie communicatie? Wat kan beter?

4

Wat is jullie basishouding in samenwerking? Hoe komen

7.2 Delen van rollen en kwaliteiten

jullie er uit?

Welke kwaliteiten breng je vanuit jouw vak mee in de kennis en
kunde van de keten?
Hoe kunnen jullie die rollen en kwaliteiten goed aan elkaar
verbinden?

ti
uc e

n s tr

Welke rollen hebben jullie ieder?

2

9

i

1

4

Hoe geven jullie elkaar feedback? Wat gaat daarin goed?
Wat kan beter?

gebied en competenties.

3

Wat valt jullie op aan jullie taalgebruik? Wat zouden jullie

1
2

Welke rollen en kwaliteiten missen jullie nog? Welke kwaliteiten van andere professionals zou je vaker kunnen inscha-

3
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Creatieve mogelijk heden
De 20 beroepsgroepen die aan het project

De werkgevers laten zien dat ze in de eerste plaats

‘Mensen met Mogelijkheden’ deelnemen willen

ondernemer zijn en blijven. Dat mensen met psychische

Maak met elkaar je eigen stimulerende context.

dat zo veel mogelijk mensen met zichzelf ont-

kwetsbaarheid prima binnen hun organisatie kunnen

Sluit aan op doelstellingen van organisaties, samenwerking

plooien dankzij de aandacht die professionals

functioneren, zolang uitgegaan wordt van hun kwali-

tussen organisaties, good practices etc.

en werkgevers geven aan hun kwaliteiten en

teiten en ze de tijd en ruimte krijgen om in hun werk

Zoek elkaar op: maak interdisciplinair overleg mogelijk.

mogelijkheden.

te groeien. Soms is het nodig om het werk wat extra

9.1 Stimulerende context

te structureren en ze op bepaalde punten wat extra

kelen?

n s tr

ti
uc e
i

1

8

8.1 Positieve houding en gedrag

Ga met elkaar op een positieve manier in gesprek.

9.2 Creëren van een stimulerende context

Verwezenlijken van dit doel vraagt inzet van alle

ondersteuning te bieden, al dan niet vanuit professionele

En nu samen aan de slag om te proberen een meer stimulerende

betrokkenen:

hoek. Maar als deze twee dingen in het oog gehouden

omgeving te creëren! Maak hier jullie aantekeningen:

• De professionals die zich met de ondersteuning en

worden, uitgaan en benutten van kwaliteiten, oog en

1

Maak met elkaar een overzicht hoe jullie organisaties staan

begeleiding van mensen met een psychische kwets-

aandacht voor kwetsbaarheden, kunnen ze net als iedere

baarheid bezighouden.

andere werknemer een waardevolle aanvulling zijn voor

2

Gebruik positief taalgebruik.

in of wellicht al bezig zijn met:

3

Benader elkaar (ook) in kijken naar kansen, mogelijkheden,

• Integrale samenwerking tussen verschillende organisaties

kwaliteiten in plaats van beperkingen, restricties, onmoge-

als UWV, GGZ, gemeenten (SoZa WMO, AWBZ etc), SW-be-

lijkheden: van ‘ja-maar’ een ‘ja en’ proberen te maken is heel

drijven, WAARBIJ het initiatief bij de mensen met mogelijk-

goed. Doe dit, door de ‘ja-maar’ serieus te nemen en te over-

heden blijft!

wegen. Daarmee biedt het een goede basis om na bespre-

• Ondersteuning organisaties door directie en management

king ervan tot een haalbaar besluit te komen. Maak concreet

• De mensen met een psychische kwetsbaarheid zelf,

In het project ‘Mensen Met Mogelijkheden’ (MMM)

nemen dan ze zichzelf realiseren.

hebben tientallen professionals uit 20 beroepsgroepen
die betrokken zijn bij de begeleiding, ondersteuning en
behandeling van mensen met psychische kwetsbaarheid

Werkgevers spelen een grote rol. Het zijn immers hun

hun dromen en de wegen naar verwezenlijking daarvan

• Multidisciplinaire teams.

organisaties en bedrijven waarin mensen met een

met elkaar gedeeld. Het Inspiratieboek en de online trai-

• Goede afstemming en afspraken over rollen en verant-

psychische beperking een plaats moeten vinden. De

ning maken die ervaringen beschikbaar voor iedereen,

werkgevers die in dit Inspiratieboek en de films van de

ook voor werkgevers.

organisaties.

het concreet maken, de oplossing voor het wegnemen ervan
verborgen zit.
Evalueer de samenwerking met elkaar en geef elkaar feed-

woordelijkheden.

back over wat goed gaat en wat beter kan.

• Scholing professionals.

online training aan het woord komen laten zien dat dat

• Cliënten/ervaringsdeskundigen betrekken bij beleid en

kan. In veel gevallen kwamen zij, vaak min of meer bij

Het Inspiratieboek en de online training nemen profes-

toeval, in aanraking met iemand met een psychische

sionals actief mee in de vier stappen van het MMMproject:

Kijk waar je met elkaar gebruik kan maken van deze initiatie-

kwetsbaarheid, waarin zij niettemin kwaliteiten zagen

• Verdiepen: luisteren naar verhalen van de ervarings-

ven dan wel elkaar erin kan versterken.

die samenwerking mogelijk maakten. In sommige geval-

Kijk waar jullie in je eigen organisatie nog zaken kunnen

len pasten zij de bedrijfsvoering op arbeidsparticipatie

verbeteren en aan de orde kunnen stellen bij directie en

van mensen met een psychische beperking aan. In alle

management.

gevallen gingen zij uit van de mogelijkheden en kwalitei-

sionals plus een vertaling naar gemeenschappelijke

ten van de medewerker. En in al deze gevallen pakte de

dromen.

uitvoering.
2
3

Methode MMM: Dromen, durven, doen

de ervaringsdeskundigen, die vaak meer regie kunnen

Uitgaan van mogelijkheden

• Heldere samenwerkings- en financieringsafspraken tussen

dat kan helpen om het om te buigen naar een ‘ja,’ omdat in

de organisatie.

kwetsbaarheid aan het werk gaan.

in missie, draagvlak, doelen.

naar elkaar ‘of je durft’, ‘of je niet wilt’, ‘of je niet kunt’. Ook

4

• De werkgevers, waar de mensen met een psychische

samenwerking goed uit, zowel voor de werkgever als de
werknemer.

deskundigen en werkgevers en een analyse daarvan
(krachtige voorbeelden, leermomenten).
• Verbeelden: de dromen van de deelnemende profes-

• Vormgeven: het omzetten van dromen in een agenda
met tussenstappen en mijlpalen.
• Verwezenlijken: de acties die men persoonlijk gaat

“De kwaliteiten van mensen

ondernemen en de gezamenlijke acties die nodig zijn.

gaan zien, en die tot ontwikkeling
brengen, dat is wat mij drijft. En hun

De grootste kracht van ‘Mensen Met Mogelijkheden’ is

beperkingen… We moeten niet te bang

dat het steeds samen gedaan wordt met de betrokkenen

zijn. Mensen kunnen vaak prima zelf aangeven

die het aangaat: de ervaringsdeskundigen en de werkge-

wanneer ze moeite ondervinden.”

vers zelf.

Bram Hanstede

12
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In het schema wordt een zestal situaties geschetst in de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische
kwetsbaarheid met een duidelijke focus op het te bereiken doel en de mogelijk betrokken professionals. 		
Het biedt alle betrokkenen een gedeeld doel en maakt duidelijk welke professionals verbanden kunnen smeden
voor succesvolle ondersteuning bij arbeidsparticipatie.

een jobcoach mag verwachten. Met andere woorden wat een
professional vanuit het vak te bieden heeft. En welke plaats
de professional in de keten heeft. Het is in de eerste plaats
belangrijk om elkaar en elkaars beroep te kennen. Het bleek

Er komen dromen uit waarin altijd elementen zitten van

zeer verhelderend dat mensen uit verschillende disciplines met

samenwerking: professionals en organisaties die beogen

elkaar in gesprek gingen. Het MMM-project leverde onder meer

samen te werken met mensen met een psychische kwets-

een overzicht op van beroepen en beroepsverenigingen die bij

baarheid en werkgevers. In sommige dromen is samen-

de keten van begeleiding van mensen met psychische kwets-

werken en verbinden de droom zelf, zoals ‘samenwerken

baarheid betrokken zijn.

dromen, durven, doen

Levensfase

Jeugd

Aan het werk gaan

Eerste uitval uit

Langdurige uitval

Terugkeer naar

Werk (-behoud)

15 – 27 jaar

16-27 jaar

werk

18-67 jaar

werk

18-67 jaar

18-67 jaar
Mens

18-67 jaar

Mens met een psychi-

Mens met een psychi-

Mens met een psychi-

Mens met een psychi-

Mens met een psychi-

Mens met een psychi-

sche kwetsbaarheid

sche kwetsbaarheid

sche kwetsbaarheid

sche kwetsbaarheid

sche kwetsbaarheid

sche kwetsbaarheid

Betrokken

Werkbedrijf arbeids-

Werkbedrijf arbeids-

Werkgever

Werkgever

Werkgever

Werkgever

personen

marktregio’s

marktregio’s

Leidinggevende

Leidinggevende

Leidinggevende

Leidinggevende

aan participatie’. Het maakt duidelijk hoe belangrijk het

werkgevers/

Collega’s

Collega’s

Collega’s

Collega’s

is om een context te creëren die stimuleert om niet al-

Met de methode, die ook als uitneembare bijlage in dit magazine

organisatie

HRD-er

HRD-er

HRD-er

HRD-er

leen samen te werken in de keten van professionals maar

is opgenomen, kan iedereen werken aan het verwezenlijken van

Interne Jobcoach

Interne Jobcoach

Interne Jobcoach

Interne Jobcoach

Behandeling

Behandeling en bege-

Begeleiding naar werk

Behandeling

juist ook met de mensen waar het om gaat.

die dromen. Alleen,
als zelfstudie, of in

Benodigde

School,

Overgang van school

begeleiding

voorbereiding op werk

naar werk

Doel en visie

Optimale arbeidsarkt

Optimale leer- en

Optimale behandeling

Optimale behandeling

Leer- en ontwikkelom-

Set van randvoorwaar-

kwalificatie

ontwikkelomgeving in

en begeleiding met

en begeleiding met

geving in werk die af-

den die afgestemd

werk

voldoende focus op

focus op balans belast- gestemd is op belast-

is op de structurele

versterken belastbaar-

baarheid en belasting

baarheid en groei van

belastbaarheid

heid voor behoud werk

in werk

de belastbaarheid

groepsverband, met
directe collega’s of

Marea, Mieke, Diana, Margriet

professionals en/of

Droom over arbeid

ervaringsdeskun-

Ondernemers ontmoeten talenten en

digen. Wij kunnen

mogelijkheden van MMM in ‘de Boomgaard’

het verschil maken,

De Boomgaard is het symbool voor een open
ontmoetingsplek waar mensen op basis van
gelijkwaardigheid en hun mogelijkheden
samen komen. De gezamenlijke ambitie is om

leiding naar werk

Betrokken

Arbeidsdeskundige

Jobcoach

Arbeidsdeskundige

Arbeidsdeskundige

Arbeidsdeskundige

Arbeidsdeskundige

professionals

Begeleider in onderwijs

Klantmanager

ArboVerpleegkundige

Bedrijfsarts

Bedrijfsarts

Jobcoach

Jeugdarts

Pedagoog

Bedrijfsarts

Casemanager

Jobcoach

Loopbaanprofessional

professionals, werk-

Klantmanager

Onderwijskundige

Psychiater

Klantmanager

Klantmanager

Psychiater

gevers, en de mensen

Onderwijskundige

Arbeidsdeskundige

Psycholoog

Loopbaanprofessional

Loopbaanprofessional

Psycholoog

met een psychische

Orthopedagoog

Loopbaanprofessional

Supervisor

Psychiater

Supervisor (train-de-

Pedagoog

Supervisor

Psycholoog

trainer)

Sociaal Psychiatrisch

Sociaal Psychiatrisch

Verpleegkundige

Verpleegkundige

Verpleegkundige

kwetsbaarheid zelf.

iedereen een eigen passende plek op de
arbeidsmarkt te bieden.

Verzekeringsarts

op weg naar arbeid te kunnen
vragen en te bieden.

Het blijft niet bij een lonkend perspectief. De vijf
MMM-stappen gericht op samenwerking in de keten
Onderwijs, Zorg, Werk en Inkomen:
1. Gedeelde visie op arbeidsparticipatie van mensen met
een psychische kwetsbaarheid.
2. Gedeelde doelstellingen en reflectie op de doelstellingen: waar werken wij met elkaar naartoe?
3. Duidelijkheid over en acceptatie van elkaars rollen.
4. Houding en gedrag (helpende houding naar elkaar,
open communicatie). Een gezamenlijk vocabulaire.
5. Context die stimuleert.

COLUMN

Door de ontmoeting ontstaat het contact
dat nodig is om de noodzakelijke hulp

Om goed samen te kunnen werken is het belangrijk
naast gezamenlijke visies en doelstellingen te weten wat
je aan elkaar hebt. Weten welke rollen een arbeidsdeskundige bijvoorbeeld heeft of welke kwaliteiten je van

Werk draagt bij aan zingeving, structuur, zelfres-

getrokken is dat alle professionals de handen

pect, contacten en ontplooiing. Daardoor gaan

ineen moeten slaan. Dat is van vitaal belang. Door

mensen zich ook weer beter voelen. Natuurlijk is

intensief samen te werken aan een nieuwe kijk op

werk of terugkeer naar werk niet voor iedereen

psychische aandoeningen, kunnen zij ook samen

op korte of langere termijn mogelijk. Voor hen is

een andere kijk ontwikkelen op werk.

een andere vorm van maatschappelijke participa-

DE MENING VAN
JETTE KLIJNSMA

MMM gaat over Mensen Met Mogelijkheden.
Eenieder met een eigen verhaal. MMM is opgezet om de arbeidsparticipatie van mensen met
psychische problemen te bevorderen. Want, ook

Rollen en kwaliteiten van professionals in de keten

Loopbaan-begeleiding

al weten we dat veel mensen met een psychische
kwetsbaarheid gewoon werken, hun arbeidsparticipatie is wel lager. Terwijl uit onderzoek blijkt dat
psychisch kwetsbare mensen vaak baat hebben bij
een baan.

tie de aangewezen weg. Waar het in brede zin

Niet langer moeten de beperkingen centraal

om draait, is dat mensen participeren.

staan, maar juist de mogelijkheden die deze mensen hebben om te werken. Kijk vooral naar wat zij

Professionals in de zorg, het onderwijs en op het

kunnen, hoe zij zich via werk kunnen ontplooien.

terrein van werk en inkomen zouden participatie

Ik roep u op om hiermee samen aan de slag te

daarom vaker en eerder op het netvlies moeten

gaan! Als u die handschoen oppakt dan moet dat

hebben. Het vanuit het project MMM ontwik-

wel resultaat hebben voor mensen met een psy-

kelde inspiratieboek, nascholingsformat en de

chische aandoening. Als zij op de werkvloer actief

e-learningmodule kunnen hiervoor een bron van

worden, leert de samenleving (werkgevers en col-

inspiratie zijn. Ze staan bomvol met tips en advie-

lega’s) met hen omgaan en kunnen ze meedoen!

zen voor iedereen die betrokken is bij de hulp aan

We zien er gelukkig al dappere voorbeelden van.

mensen met psychische aandoeningen.

Vanuit alle genoemde disciplines kunnen we gezá-

De allerbelangrijkste les die eruit kan worden

menlijk nog meer helpen bij het slechten van de
drempels richting werk.

11
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Verbindend samenwerken
Wat gebeurt er als je professionals uit twintig

het allemaal om draait: ervaringsdeskundigen, werk-

verschillende beroepsgroepen bij elkaar brengt

nemers en werkgevers die vanuit de praktijk kunnen

om te werken aan een gezamenlijke handrei-

vertellen over wat er allemaal komt kijken bij werken

king? Praten ze met elkaar? Snappen ze elkaar

met een psychische kwetsbaarheid. Niet over, maar met

een beetje? Lukt het ze om constructief samen

de mensen praten waar het om gaat. Dat maakt van en

te werken?

met elkaar leren pas echt de moeite waard!

Op de MMM-bijeenkomsten hebben we dat als arbeidsdeskundigen zelf kunnen ervaren. Samen met jobcoaches,

Johanna was een van de mensen die hun verhaal

psychiaters, trainers, loopbaancoaches, klantmanagers,

vertelden op de eerste bijeenkomst. Zij is een 34-jarige

verzekeringsartsen, pedagogen en HRM’ers (om er maar

vrouw, bij wie op 28-jarige leeftijd schizofrenie is

een paar te noemen).

vastgesteld. Door een ziekmelding kwam ze bij UWV in
een uitkeringssituatie terecht, maar ze voorziet sinds

Opvallend is hoe betrokken alle deelnemers zijn bij het

drie jaar weer gewoon in haar eigen inkomen. Via

thema. Vanuit de verschillende beroepsgroepen heeft

vrijwilligerswerk, laagbetaalde eenvoudige functies en

iedereen in de praktijk wel gezien wat werk betekent in

deeltijdwerk klom ze weer op naar een baan op HBO-

het leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

niveau. Zij heeft nog wel moeite om in haar werk met

Dat je je beter voelt als je actief bent in betaald

langdurige stress om te gaan. Dat is bekend bij haar

werk of vrijwilligerswerk, als je psychische klachten

werkgever. Met wat steun van haar collega’s en leiding-

hebt. Dat het goed voelt als je zelf weer (een deel van)

gevende lukt het haar om ook in de zwaardere periodes

je inkomen kunt verdienen en minder afhankelijk bent

op de been te blijven. Johanna biedt ook steun aan

van een uitkering. Dat het fijn is als je iets voor een

anderen. Als ervaringsdeskundige is ze betrokken bij een

ander kunt doen en als je je talenten ergens voor kunt

programma op de psychiatrische afdeling van een

inzetten. Uit onderzoek blijkt zelfs dat je je gezonder

ziekenhuis. “Behandelaars vragen vaak aan de patiënt
hoe het met hem gaat. Maar als je patiënt bent dan wordt
er raar opgekeken als je aan je arts vraagt hoe het met
hem gaat. Als ervaringsdeskundige sta ik daar juist voor
open. Ik vind het heel leuk als mensen vragen hoe het
nu met me gaat. Daarmee kan ik die patiënt laten zien
dat er perspectief is. Gedoseerde hoop, noem ik dat
weleens.”
Eigen kracht ontwikkelen

Om de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te bevorderen is het noodzakelijk
om goed te luisteren naar de mensen die het betreft. Ze
weten meestal goed waar ze vragen of twijfels over hebben, met welke ondersteuning ze geholpen zouden zijn
en wat ze gewoon zelf kunnen.

Verbindend werken

Daarbij zijn professionals door clichébeelden en voor-

Maar er is ook een andere kant. Als een “casus” niet

oordelen soms te beschermend of betuttelend en worden

helemaal past in het financieringskader of de regelgeving

mensen met een psychische kwetsbaarheid dan vaak

van jouw beroepsgroep, dan komen mensen tussen wal

goed bedoeld onnodig afgeremd. Door de kracht en

en schip. Een kwetsbare medewerker die zich zorgen

creativiteit van de mens aan te boren en te benutten, kan

maakt over zijn belastbaarheid, maar nog niet verzuimt,

het best zijn dat de professional minder hoeft te doen

kan niet altijd terecht bij zijn arbeidsdeskundige.

dan hij in eerste instantie dacht. En laat dat nou juist

Of een werkgever die onverwacht te maken krijgt met

heel goed passen bij deze tijd waarin budgetten niet meer

een ernstig ontspoorde medewerker. Dat heeft grote im-

vanzelfsprekend zijn en de rol van overheid en burger in

pact op het team. Dat team heeft dan misschien ook wel

sociale zekerheid en zorg verandert.

iets van ondersteuning nodig. Maar onder welke regeling
valt dat, wie kan dat bieden en is er ook budget voor?

voelt en daardoor minder vaak een

Professioneel vertrouwen

dokter bezoekt. Een

Over de auteurs (vlnr)

aansprekend thema dus. De professionals op de MMM-bijeenkomsten
zetten serieus hun schouders
eronder, op weg naar het Inspiratieboek. Bovendien is er veel interesse

Het MMM-project laat zien hoe belangrijk verbindingen

hebben duidelijk laten zien hoe belangrijk het voor hun

tussen professionals dan zijn. Het MMM-project creëert

Dira Bhagwat

was om vertrouwen te krijgen van

is zelfstandig register-

de professionals in hen omgeving.

arbeidsdeskundige

Dat vertrouwen maakt dat zij weer

bij Poortwachterproof.

in de kennis en ervaring van de

De ervaringsdeskundigen op de MMM-bijeenkomsten

stappen durven te zetten. Met
het vertrouwen dat ze ook bij de

andere beroepsgroepen. Mooi om te
zien, die bereidheid om van en met
elkaar te leren.

zekerheid, onderwijs en HRM hebben we in de bijeenkomsten heel
wat expertise bij elkaar. Maar de
meeste indruk maakt toch
wel de input van de mensen waar

een mens met een psychische
‘Ik kan de patiënt laten zien dat er

kwetsbaarheid bij een andere

perspectief is. Gedoseerde hoop,

beroepsgroep (ook) in goede

noem ik dat weleens.’

handen is. Met dezelfde profes-

Cora van Dorp

professional terecht kunnen als

is arbeidsdeskundige bij TBV,

het niet in één keer lukt, of als het na een tijdje toch

thema, rekening houdend met de context van budgetten

de sociale werkvoorziening in

weer zwaarder wordt. Zo pakken zij naar vermogen hun

en wetten.

Vlaardingen.

loopbaan weer op. Het bundelen van krachten door het

Niet over, maar met...

Met professionals uit GGZ, sociale

professioneel vertrouwen dat

sionele betrokkenheid voor het

samenwerken van alle betrokken partijen leidt ertoe

Hans Gorissen, trajectbegeleider bij Parnassia Groep:

Ellen Zaal

dat men elkaar beter gaat begrijpen. Daardoor krijgen

“Wat ik als bijzonder heb ervaren is dat je met beperkte

is register-arbeidsdeskundige

mensen met een psychische kwetsbaarheid meer vertrou-

middelen ervaring en ideeën kunt ruilen. Er ontstaat

bij SV Land.

wen in hun eigen mogelijkheden en verloopt participatie

verbinding. Dat heeft mij in ieder geval een hoop energie

gemakkelijker. Met de bundeling van krachten worden

en inzicht gegeven. Dat ga ik in mijn werk

taboes en vooroordelen doorbroken.

toepassen.”
Lees verder op pagina 14
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ervaringsdeskundigen (óók al zo’n woord) heb ik
meegekregen dat luisteren belangrijk is, en dan blanco

Myla Barendregt, arbeids- en organisatiepsycholoog:

en onbevooroordeeld. Wat mij betreft mag dat als

“Naar aanleiding van de MMM-bijeenkomsten zijn we

verplicht vak opgenomen worden vanaf de kleuter-

samen met een aantal professionals op werkbezoek

school.”

gegaan bij Ferro-Fix. Dat is een particulier bedrijf waar

dromen, durven, doen

Conclusies
					

en aanbevelingen

metaalproducten gemaakt worden. Ze werken er

En nu verder

grotendeels met medewerkers met een SW-indicatie,

In het project ontdekten we krachtige momenten in de

Mensen met mogelijkheden zijn wij allemaal.

Zoek samen met de ervaringsdeskundige de lokale

maar dan buiten de beschutte werkomgeving. Bijzonder

praktijkvoorbeelden en expertise van de ervaringsdes-

Als we in die tendens elkaar bejegenen kunnen we de

ondernemers op en raak ze in het hart. Zoek vanuit de

om te zien hoe zij ‘werken naar vermogen’ in een

kundigen, werkgevers en de andere beroepsgroepen.

arbeidsparticipatie beter bevorderen. In het Inspiratie-

gezamenlijke kracht de weg naar arbeidsparticipatie.

commerciële setting vormgeven. Hiermee ga ik ook

Dat mensen met een psychische kwetsbaarheid

boek staan de volgende conclusies en aanbevelingen

Wees je bewust van de energie die het genereert op de

andere werkgevers enthousiast maken om mensen

duurzaam participeren in de maatschappij mag geen

aan de verschillende doelgroepen: de individuele

werkvloer als je op deze manier de mogelijkheden van

met een psychische kwetsbaarheid een kans te geven.”

droom blijven. En met professioneel vertrouwen, in

professionals, de professionals in de regio, de beroeps-

mensen en werk benut. En wees daar trots op.

cliënten, werkgevers en professionals, is dat haalbaar.
Eigen regie, gestimuleerd door professionals

Het vraagt wel een actieve houding en reflectief vermo-

Voor professionals in regio

Jules Frenay, Noloc-erkend loopbaanprofessional:

gen van de professional: Wat doe jij om mensen met

Verbind lokaal. Daar waar de professionals werken,

“Soms begrijp ik het jargon van andere beroepsgenoten

een psychische kwetsbaarheid duurzaam te laten

wonen en leven, zijn de ervaringsdeskundigen en zijn

niet meteen. Wat dacht je alleen al van die afkortingen

participeren? Wat draag jij daaraan bij? En zoek je

ook de werkgevers met de banen. Wij roepen dus alle

zoals WIA, WGA en tweede spoor. Wat een nare

verbinding met professionals uit andere beroepsgroepen

professionals op om van nu af aan de ervaringsdeskundi-

termen. Doorvragen dus als iets niet helder is! Van de

als de “casus” dat vraagt?

gen bij acties te betrekken. Wij raden professionals in de
regio aan om met elkaar aan de slag te gaan door middel

MMM online training
In hoeverre ben jij je bewust van de mogelijkheden van anderen en luister je écht?
Maak je wel eens gebruik van waarderend onderzoeken? Werk je goed samen in de keten
en benut je de kwaliteiten van andere professionals?

van multidisciplinaire trainingen en met elkaar te praten
en ervaringen uit te wisselen.
Het Inspiratieboek biedt daar twee werkmethoden voor.
verenigingen, de ervaringsdeskundigen, de werkgevers,

Zoek elkaar op, wissel uit, ontmoet elkaar en droom

de stakeholders/organisaties en de overheid. Hier volgen

over een wereld die wij met elkaar beter inrichten.

er twee.

Houd aftrapsessies in de arbeidsmarktregio. Als
resultaat van het project MMM in West ontstond zo’n

or
Ook vo
en!
gevend
leiding

Schrijf je GRATIS in voor de online training MMM op
www.MMM-Mensenmetmogelijkheden.nl
Met het certificaat MMM kan je PE punten krijgen binnen jouw beroepsgroep
Duur: 8 weken

Voor de individuele professional

initiatief in Leiden. Daar kwamen een aantal lokale

Neem het boek ter hand en mee in de dagelijkse prak-

organisaties en professionals bijeen om een start te

tijk. Gewoon om het te gaan doen! Het Inspiratieboek

maken met een veranderagenda. Binnen MMM was de

is een kans voor elke professional om tot een verande-

vonk ontstaan en reikten enkele professionals en erva-

ring van mindset te komen. Zodat je niet meer alleen

ringsdeskundigen elkaar de hand. Zonder de bevlogen

kijkt naar de beperkingen van een persoon, maar ook

ervaringsdeskundige en de bevlogen professional die de

naar de mogelijkheden. Luister vooral naar de mens

kar gingen trekken was dit nooit ontstaan. De kracht

met psychische kwetsbaarheid en bejegen hem of haar

zit hem in de verbinding van de professional met de

als gelijkwaardig mens. Toon je lef als professional en

ervaringsdeskundige.

ga naast de ervaringsdeskundige en de werkgever staan.
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