Pledge Beweging Mensen met Mogelijkheden: arbeidsparticipatiebevordering mensen met
psychische kwetsbaarheid ondertekend op Congres Mensenwerk d.d. 9 februari 2015
Ja, wij, alle beroepsverenigingen vertegenwoordigd in het project Mensen Met Mogelijkheden, willen
ons verbinden aan het gezamenlijke doel om de participatie van mensen met psychische
kwetsbaarheden te bevorderen. Bij voorkeur via een reguliere baan, of als dat (nog) niet kan, door op
een andere manier te participeren in de samenleving.
Wij zijn van mening dat participeren de gezondheid kan bevorderen en dat de participatie van mensen
met psychische kwetsbaarheden beter kan.
Wij erkennen dat we een belangrijke rol spelen bij de bevordering van de arbeidsparticipatie van
mensen met psychische kwetsbaarheden.
Wij onderschrijven dat een brede aanpak, gericht op de zorgsector, de sector werk & inkomen,
gemeenten, zorg- en verzuimverzekeraars, cliëntenorganisaties en werkgevers hierbij essentieel is.
Wij, alle beroepsverenigingen vertegenwoordigd in het project Mensen Met Mogelijkheden, willen de
(arbeids)participatie van mensen met psychische kwetsbaarheden bevorderen door de volgende
activiteiten uit te voeren:
-

Inspiratieboek MMM onder de aandacht brengen van al onze leden (via onze ALV’s, onze
congressen, onze vakbladen, onze nieuwsbrieven, per vereniging zo ons implementatieplan
MMM realiseren)
Communiceren over het gedachtegoed van het Inspiratieboek MMM in de media en social
media
Onze leden aan te sporen de online training MMM te volgen zodat 4000 mensen de training in
3 jaar tijd volgen met als resultaat een mindshift
Opleidingsinstituten te faciliteren zodat zij het format van MMM gebruiken in hun eigen
opleidingen
In drie regio’s initiatieven starten die er toe leiden dat werkgevers meer mensen aan het werk
houden en of helpen

Wij dragen bij aan het monitoren van de voortgang van onze hierboven genoemde activiteiten en doen
hierover in ieder geval eind 2015 verslag.
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