
 
 

MMMensen met mogelijkheden 

Bevordering participatie van mensen met psychische problemen 

 

 

Kick off  

10 oktober 2013 bij SZW in Den Haag 

Project MMMensen met (psychische) mogelijkheden 
Gezond zijn en je gezond voelen zijn belangrijk om te participeren in de maatschappij. Omgekeerd 

leidt participatie vaak tot meer welbevinden, een betere gezondheid en minder aanspraak op zorg en 

uitkeringen. Ministeries SZW en VWS willen participatie van mensen met psychische beperkingen 

bevorderen. Daarvoor gaan bijna 20 beroepsgroepen met elkaar in het project MMMensen met 

mogelijkheden (project 2) een cultuuromslag bereiken door het verhaal van ervaringsdeskundigen en 

werkgevers centraal te stellen en daarvan te leren. Het gaat daarbij om de mens, werk en ontzorgen. 
  
Doelstelling en resultaten project 
Het project voorziet in het bevorderen van de participatie van mensen met psychische problemen door 

goede praktijken te stimuleren en knelpunten weg te nemen bij en door professionals. Het project 

moet resulteren in een gezamenlijke handreiking aan professionals en een format voor gezamenlijke 

nascholing om het handelen meer te richten op mogelijkheden dan op beperkingen/zelfregie en de 

mens en werkgever daarin te faciliteren.  De handreiking zal opleveren een antwoord op de volgende 

vragen: Wat zijn effectieve methoden? Wat zijn succesfactoren? Wat werkt voor een goede houding 

bij de professional ten aanzien van de mogelijkheden van mensen met psychische problemen? Wat 

hebben professionals van elkaar nodig? Wat kunnen professionals van ervaringsdeskundigen en 

elkaar leren? Etc.  

Programma kick off project 

 

We beginnen het project met een inspirerend kick off, waarvoor wij professionals en 

ketenpartners uitnodigen.  

 

 

9.30-

10.00 uur 

 Ontvangst 

10.00-

10.10 uur 

Welkom en inleiding 

project 

Projectleider Monique Klompé, voorzitter NVvA 

10.10- Mensen met  Staatssecretaris Jette Klijnsma, beleidsdoelstellingen 



 
10.30 uur psychische 

beperkingen 

10.30-

10.45 uur 

Ervaringen eerder 

project 

Film en presentatie Marianne van Boom (verzekeringsarts) 

en Linda ten Hove (verzekeringsarts en bestuurslid NVVG) 

 

10.45- 

11.15 uur 

Input wetenschap  Presentatie literatuur Sylvia Vermeulen senior onderzoeker 

KCGV 

Phrenos….. (?) presentatie conceptrichtlijn "Werk en ernstige 

psychische aandoeningen 

11.15-

11.30 uur 

pauze  

11.30-

12.25 uur 

Cliënt, werkgever en 

professional centraal 

Een eerste inpsirerende aanzet hoe het kan.  

Interview met verhalen van ervaringsdeskundigen, werkgevers en 

en professionals. Wat zijn goede ervaringen? Wat zijn dromen?  

12.25-

12.30 uur 

Regio indeling  Opstart naar middag en regio vervolg 

12.30- 

13.30 uur 

 Lunch 

13.30- 

15.30 uur 

5 regio’s Interactieve inspirerende sessies 

Wat willen we bereiken in de regio? 

15.30-

16.30 uur 

Plenaire 

terugkoppeling 

Wat komt er uit de sessies? Hoe gaan we het verder 

aanpakken? 

 

Vervolg in de regio 

Na deze kick off gaat het project verder in 5  regio’s in zuid, noord, oost, west en in het 

midden van het land. Daar zullen professionals aan de hand van de verhalen van 

ervaringsdeskundigen in focusgroepen met elkaar de handreiking bouwen. Daarvoor worden 

in elke regio drie bijeenkomsten van ieder 4 uur gehouden  aan het eind van een 

middag/begin avond in een tijdsbestek van 2 tot 3 maanden. De professionals zullen 

tussendoor ook opdrachten mee naar huis krijgen. De focusgroepen gaan plaatsvinden in de 

periode november 2013-april 2014. 

Voor de kick off en regiobijeenkomsten zullen accreditatiepunten aangevraagd worden.  

De deelnemende beroepsgroepen:  

Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) 

Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland (BJN) 

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) 

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) 

Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) 

Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) 

Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) 

Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA) 

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP) 

Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) 



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

Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in Onderwijs (LBBO) 

Beroepsvereniging van Klantmanagers (BVK) 

Nederlandse Orde van Loopbaancoaches (NOLOC) 

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

Nederlandse Foundation voor Management Development (NFMD) 

Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) 

Vereniging voor HR Professionals Output 

EUREOS 

Studievereniging Input 

Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) 

Recruiters United 

Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP) 

 


