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MMM – Mensen met Mogelijkheden 
Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk, midden in 

de maatschappij. Dat is het doel van het landelijke project “Mensen met 

mogelijkheden”. 

Het inspiratieboek, de gratis online training en masterclasses en offline training een feit! 
Noloc en een aantal enthousiaste leden werkten mee aan MMMensen met mogelijkheden. 
Op 30 oktober 2014 kwam het inspiratieboek uit. In november  
 
Op de website pagina http://www.mmm-mensenmetmogelijkheden.nl/?page=1241 staat het hele 
boek alsmede de samenvatting voor professionals, werkgevers en ervaringsdeskundigen. Verspreid 
het vooral verder binnen jouw relatienetwerk. Hoe meer mensen ervan op de hoogte zijn, hoe eerder 
we een omslag krijgen in de bejegening van mensen met psychische kwetsbaarheid waardoor 
positiever resultaten voor hun participatie binnen onze samenleving kunnen worden bereikt. 

De projectleiding presenteerde op 12 april 2017 het werk van afgelopen jaren aan de 
arbeidsmarktregio's. 
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/presentaties-landelijke-informatiemiddag-impuls-
regionale-samenwerking-ggz-en-werk-inkomen. 
Waarbij specifiek het MMM aanbod werd benoemd: 
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/mensenmetmogelijkheden
_methodiek.pdf en 
https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/mmm_regio_aanbod.pdf#o
verlay-context= 

Ter info: eerste persbericht 
Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk, midden in de maatschappij. Dat is het 
doel van het project ‘Mensen met Mogelijkheden’. Werk biedt mensen de kracht en de ruimte om 
zichzelf te ontwikkelen. Zoals één van de betrokken ervaringsdeskundigen stelt: “Door m’n werk heb 
ik meer zelfvertrouwen gekregen, ben ik trots op mezelf, ben ik weer onder de mensen. Ik voel me 
krachtiger.”  

Ervaringsverhalen en denken in mogelijkheden als uitgangspunten 
Het inspiratieboek biedt professionals in de keten zorg, onderwijs en werk een krachtige methode om 
samen met anderen - waaronder werkgevers en ervaringsdeskundigen - meer arbeidsparticipatie van 
mensen met een psychische beperking te realiseren. Aan de basis van deze methode staan twee 
uitgangspunten. Ten eerste: het verhaal van de mens met een psychische kwetsbaarheid, de 
ervaringsdeskundige en de werkgever. In zijn of haar achtergrondverhaal, behoeften en ambities ligt 
de kiem besloten van een succesvolle stap in arbeidsparticipatie en -prestatie. Het tweede 
uitgangspunt is: denken in mogelijkheden en minder in beperkingen. 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 erg mooi om te zien hoe mensen 
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met een psychische kwetsbaarheid dan binnen relatief korte tijd opbloeien en weer grip op hun leven 
krijgen. Ze kunnen dan veel bereiken.”  

Aandacht voor kwaliteiten en mogelijkheden 
‘Alles wat je aandacht geeft, groeit’, houdt Aristoteles ons voor. De 21 beroepsgroepen die deelnemen 
aan het project ‘Mensen met Mogelijkheden’ willen bereiken dat vele mensen met een psychische 
kwetsbaarheid de gelegenheid krijgen om zichzelf te ontplooien, dankzij de aandacht die professionals 
en werkgevers geven aan hun kwaliteiten en mogelijkheden. Zij dagen alle 25.000 professionals uit 
met dit inspiratieboek 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 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!’’ 

Informatie en gratis online training 
Alle feedback op het boek is welkom via info@MMM-mensenmetmogelijkheden.nl. 
In februari 2015 is een online training voor alle 25.000 professionals actief geworden. Deze kun je 
vinden onder de volgende link: http://www.mmm-mensenmetmogelijkheden.nl/training. 
 
PE punten: Noloc leden krijgen 3 PE-punten (2x1,5 SBU pt) voor het volgen van deze online training. 

Masterclass  

In de praktische en concrete Masterclass staan de ervaringen en aanpak van werkgevers, 
professionals en ervaringsdeskundigen centraal. Door de voorbeelden van deze ervaringsdeskundigen 
raken deelnemers in één dag vertrouwd met een kansrijke en positieve benadering in de context van 
MMM en kunnen zij daadwerkelijk oplossingen binnen hun organisatie uitdragen. 

Vierdaagse kerntraining  

Tijdens de vierdaagse Kerntraining leren deelnemers in twee maanden tijd hoe zij zich kwalificeren als 
MMM-professional en praktische resultaten boeken. Zij oefenen met de vraagstelling vanuit 
‘waarderend perspectief’. Trainingen worden ondersteund met een digitale leeromgeving met 
relevante inspiratiebronnen, samenwerkingsmogelijkheden en direct contact met deelnemers en 
trainers. 

Masterclass en Vierdaagse kerntraining bij trainingsinstituut NSPOH 
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=kerntraining-arbeidsparticipatie-word-een-erkend-mmm-
professional-
&action=view&Scholing_Id=1243&Uitvoering_Id=6149&Module_Id=2270&Opleiding_Id=64  

Project MMM is een initiatief van NVvA en NVVG. Aan het project doen inmiddels 21 
beroepsverenigingen mee: AJN, BJN, BVK, BA&O, Input, LVSC, NIP, NOBCO, NOBTRA, Noloc, NVvA, 
NVO2, NVAB, NVP, NVVP,  NVVG, Output, RNVC, V&VN (SPV en Arboverpleegkundigen). De Ministeries 
SZW en VWS (staatssecretarissen Klijnsma en Van Rijn) en het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum 
sponsoren het project. 

Hartelijke groeten,  
Ester Leibbrand, Marea de Bruijn en Marjolein Hins 
Initiator MMM en bestuurslid, trainer MMM en bestuurslid en adviseur impact en samenwerking MMM 

P.S. vragen en informatie 
Voor vragen en informatie kun je te allen tijde terecht bij Marea de Bruijn 
Haar telefoonnummer is 06-2633 0438 
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Informatie voor begeleiden van mensen met psychische kwetsbaarheid: 

Inspiratieboek MMM 
1. Inspiratieboek 
2. samenvatting professionals 
3. Samenvatting voor werkgevers 
4. Samenvatting voor ervaringsdeskundigen 
http://www.mmm-mensenmetmogelijkheden.nl/?page=1241 
 
MMM Magazine: http://bit.ly/MMMMagazine 
 
Promofilm online training: https://www.youtube.com/watch?v=tnxzaGzn5g8&feature=youtu.be  
 
Info voor gemeenten (hierin zit info MMM verwerkt) 
1. Werkwijzer van re-integratie van klanten 
2. Kaart voor klantmanagers bij gemeenten 
3. Kaart voor leidinggevenden bij gemeenten 
http://www.divosa.nl/actueel/nieuws/klanten-met-psychische-klachten-vergen-speciale-aandacht 
4.  

Werkwijzer gespreksvoering 
http://www.divosa.nl/publicaties/werkwijzer-gespreksvoering  

Overig 

Filmpje MMM op Loopbaancongres 2015: https://www.youtube.com/watch?v=OcZzorLAyoY 
 
Alle werkwijzers voor klantmanagers gemeenten op een rij 
http://www.divosa.nl/actueel/nieuws/werkwijzers-op-een-rij-
0?utm_medium=email&utm_campaign=Divosa+Vraagt+Uw+Aandacht+2015+-
+02&utm_content=Divosa+Vraagt+Uw+Aandacht+2015+-
+02+CID_1d799e73450d4fb2abc4cb58b3b1dd9e&utm_source=DVUA&utm_term=wwwdivosanl  


