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Waardevolle bijeenkomst in Leiden:

MMM Mensen met mogelijkheden inspireert
Succesverhalen delen. Inspiratie opdoen om verder te gaan.
Dat was de insteek van de regionale bijeenkomst van MMM
Mensen met mogelijkheden, op 21 november in Het Gebouw in
Leiden. Beleidsmakers, werkgevers, ervaringsdeskundigen en
professionals kwamen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen
en ideeën op te doen met als doel meer mensen met een
psychische kwetsbaarheid aan het werk te krijgen en te
houden.
De bijeenkomst had nadrukkelijk
een regionaal karakter. Dat
betekent dat er naast landelijke
stakeholders vooral betrokkenen
vanuit de regio aanwezig waren:
Leidens wethouder W&I, UWV,
ervaringsdeskundigen,
werkgevers en zorgverleners uit
Leiden en omstreken waren
uitgenodigd. Ook staatsecretaris
Jetta Klijnsma was aanwezig om
het belang te onderstrepen dat
iedereen in onze maatschappij
moet kunnen participeren.
Dat uitgerekend Leiden was
verkozen is niet gek, want er
gebeurt in deze regio al het
nodige in het kader van MMM
Mensen met mogelijkheden. Het
platform Samen Werken is
daarvan een mooi voorbeeld. De
missie van het platform is de
komende jaren honderd
werkgevers in Leiden en
omstreken bereid te vinden om
mensen met psychische
kwetsbaarheid in dienst te
nemen. Het project wordt
getrokken door Myla Barendregt
en Ruud Nijsten, die uiteraard
beiden aanwezig waren en
geïnterviewd werden.

De bijeenkomst in Leiden was
informeel van opzet. De genodigde
zaten om ronde tafels terwijl op
het centrale podium telkens de
aftrap werd gegeven van drie

onderwerp rondes. Dat gebeurde
aan de hand van interviews.
Verdieping
De eerste rond had ‘Verdieping’
als onderwerp. Ter inleiding
interviewde Arno Vansichen
(coach, loopbaanbegeleider bij
Evenwicht en grondlegger van

waarderend onderzoeken) twee
ervaringsdeskundigen. Barbara
Bernschein kampt met depressies.
De eerste kreeg ze op haar 40e en
ze belandde in de Wao. Vanuit die
positie kreeg ze een mooie baan
aangeboden als juriste bij een grote
verzekeraar. Maar op haar 52e ging
ze opnieuw onderuit. Omdat ze
open was over haar aandoening en
goede begeleiding kreeg van haar
manager, is ze veel sneller
teruggekomen. Haar tip: Iedereen
heeft gebruiksaanwijzingen. Wissel

die met elkaar uit. Dat zorgt voor
meer begrip.
De Hogeschool Leiden vindt het
belangrijk dat iedereen mee kan
doen. Er worden daarom ook
diverse functies ingevuld door
mensen uit de MMM-doelgroep.
De hogeschool heeft een leerwerkcentrum waar mensen met
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behoud van uitkering kunnen reintegreren. In totaal werken bij de
hogeschool zeven mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, zeven
WMO’ers en drie mensen met
behoud van uitkering.
Aan het werk houden
Barbara Bernschein vraagt ook
aandacht voor mensen die al aan het
werk zijn; “Er is inzet nodig van
werkgevers om mensen aan het werk
te houden. Voordeel is dat het
verdieping geeft aan de relatie tussen
collega's onderling.”
Vervolgens werden aan de ronde
tafels inspirerende gesprekken
gehouden over het thema verdieping.
NVvA-voorzitter Monique Klompé
en Tjeerd Hulsman
(Programmadirecteur AKC), beiden
lid van de projectgroep MMM
Mensen met mogelijkheden, liepen
langs en haalden vragen op.
Verbeelden
De tweede ronde ging over
‘Verbeelden’. Dit werd geïllustreerd
aan de hand van twee persoonlijke
dromen van beleidsbepalers.
Hiervoor schoven staatssecretaris
Jetta Klijnsma (SZW) en Kees van
der Burg, Directeur Generaal
Langdurige Zorg van VWS aan.
“Werk kan een vorm van genezing
zijn voor sommige mensen uit de
MMM-doelgroep”, vertelde Jetta
Klijnsma aan interviewer Arno
Vansichen. Ook zei ze dat het
doodnormaal zou moeten zijn om
mensen te helpen die veel of weinig
hulp nodig hebben om mee te doen.
“Werkgevers moeten poorten openen
voor deze mensen. Hiervoor heb ik
afgelopen vrijdag no-riskpolis voor

Werk kan een vorm van
genezing zijn voor mensen uit
de MMM-doelgroep
garantiebanen ingesteld.”
Kees van der Burg benadrukte het
belang om te blijven knokken om
te bereiken wat we willen. “De
arbeidsmarkt wordt krapper, we
hebben straks iedereen nodig.
Campagnes zoals die over
depressie en helpen mee om de
drempels te verlagen.”
Na het dubbelinterview werd aan
de ronde tafels verder gesproken
over dromen en hoe deze wellicht
zijn te realiseren. Wat wil je doen
in de toekomst? Wat wil je
bijdragen? Wat wil jij in gang
zetten?
Verwezenlijken
De derde en laatste rond ging
over het verwezenlijken van
dromen aan de hand van een .
Een prachtig voorbeeld uit
Leiden, dat voortkwam uit het
project MMM Mensen met

mogelijkheden. Myla Barendregt
en Ruud Nijsten vertelden op het
podium over ‘hun’ Platform
Samen Werken waarin ze zich
hard maken om de komende jaren
honderd werkgevers in Leiden en
omstreken bereid te vinden om
mensen met psychische
kwetsbaarheid in dienst te nemen.
Ze vertelden over hoe ze van start
zijn gegaan en wat tot nu toe heeft
geleid tot warme contacten met
vijftien bedrijven in de regio.
Toekomst
De bijeenkomst werd afgesloten
door de Tafel van de Toekomst
met zeven mensen uit de regio die
over een case discussieerden,
ingebracht door Rob van Rijn (De
Zijlbedrijven). Ze werden
geïnterviewd door HRM-adviseur
Pieter van Keulen en mediator
Dorien Brunt.

