
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Deelnemers regio gezocht (m/v) 
 
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 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 MMM 
Het project wil de participatie van mensen met psychische problemen 
bevorderen door goede praktijken te stimuleren en knelpunten weg te nemen bij 
en door professionals. Het project moet resulteren in een gezamenlijke 
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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 een antwoord 
opleveren 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 werkgevers en van elkaar leren? Etc. Voor meer 
informatie over het project: www.MMM-Mensenmetmogelijkheden.nl.  
 
Ook nu zullen er drie bijeenkomsten in iedere regio worden georganiseerd. Van 
iedere beroepsgroep kan er één professional aanwezig zijn bij deze 
bijeenkomsten. Het aanmelden voor de regio's kan plaatsvinden per mail via 
info@mmm-mensenmetmogelijkheden.nl. 
 
Programma regio’s 
Na de kick off van 10 oktober 2013 gaat het project verder in vijf regio’s (zuid, 
noord, oost, west en midden) in het land. Daar zullen professionals aan de hand 
van de verhalen van ervaringsdeskundigen en werkgevers 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 december 2013 - april 2014. 
 
Wat gaat het je ‘’kosten’’? 

 Driemaal eind middag/begin avond bijeenkomst van 20 professionals uit de 
verschillende beroepsverenigingen zoals verschillende artsen, arbeidsdeskundigen, 
jobcoaches, hrm-ers, klantmanagers, psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, 
coaches, casemanagers, beroepstrainers etc.  

 Eerste bijeenkomst verhalen van ervaringsdeskundigen en werkgevers 
centraal 

 Daarna creëren we met elkaar de handleiding in volgende twee bijeenkomsten 
(tussen de eerste, tweede en derde bijeenkomst zit circa 4 weken) 

 Tussentijds verwachten wij dat je samen met anderen enkele opdrachten 
invult 

 
Wat levert het je op? 

 Inspriratie 

 Kennisdeling met professionals (waar je het vak waarschijnlijk nog niet van 
kent) 

 Nieuw netwerk 

 Inzicht in je eigen houding en gedrag en vertaling ook naar je vakgenoten 

 Accreditatie punten 

 
Wij zijn op zoek naar vertegenwoordigers van de beroepsgroepen (zie 
hieronder) die:  

 Mee willen doen in één van de regio's, zich vastleggen op alle drie de dagen en 
tussentijdse opdrachten 

 Optie: willen optreden als trekker in één van de regio's (en hun netwerk van 

andere professionals aanboren om mee te doen) 
 Optie: een ervaringsdeskundige en een werkgever kennen die in de eerste sessie 

zijn of haar verhaal wil doen 

 Optie: een ruimte hebben waar 20 tot 30 mensen in kunnen en waar de 
opstelling flexibel is in te vullen (stoelen in kring, aparte tafels om bij elkaar 
te zetten etc.) 
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Regio Eerste 
bijeenkomst 
15.30-20.00 uur 

Tweede 
bijeenkomst 
16-20 uur 

Derde 
bijeenkomst 
16-20 uur 

Locatie 

Noord=Groningen, 
Friesland, Drenthe 

Maandag 10 
februari 

Maandag 17 maart Dinsdag 22 april Nog nader te 
bepalen 

Oost=Oost-
Gelderland en 
Overijssel 

Woensdag 15 
januari 

Woensdag 5 maart Woensdag 9 
april 

Nog nader te 
bepalen 

Midden=Utrecht, 
Flevoland en West-
Gelderland 

Maandag 9 
december 

Maandag 13 januari Maandag 3 
maart 

Nog nader te 
bepalen 

Zuid= Zeeland, 
Brabant en Limburg 

Woensdag 29 
januari 

Woensdag 12 maart Woensdag 16 
april 

Nog nader te 
bepalen 

West =Noord-en 
Zuid Holland 

Maandag 16 
december 

Maandag 20 januari Maandag 10 
maart 

Rotterdam 

 
Deelnemende beroepsgroepen tot nu toe: 

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) 

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) 

NOLOC, vereniging van loopbaan professionals 

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

Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP) 

Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers (RNVC) 

 


