
Samenvatting Inspiratieboek 

‘Mensen Met Mogelijkheden’ voor werkgevers

Inspiratieboek arbeidsparticipatie en mensen met een 

psychische kwetsbaarheid

Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het 

werk, midden in de maatschappij. Daarop ligt de focus van 

het project ‘Mensen met Mogelijkheden’. 

Verwezenlijken van dit doel vraagt inzet van alle betrokkenen:

•   De professionals die zich met de ondersteuning en bege-

leiding van ‘mensen met een psychische kwetsbaarheid’ 

bezighouden.

•   De werkgevers, waar de mensen met een psychische 

kwetsbaarheid aan het werk gaan.

•   De ‘mensen met een psychische kwetsbaarheid’ zelf, ervaringsdeskundigen, die vaak 

meer regie kunnen nemen dan ze zichzelf realiseren.

Dit inspiratieboek daagt professionals uit om samen met 

werkgevers en ervarings deskundigen in actie te komen. 

In het project ‘Mensen Met Mogelijkheden’ (MMM) heb-

ben tientallen professionals uit 21 beroepsgroepen 

die betrokken zijn bij de begeleiding, ondersteuning 

en behandeling van mensen met psychische kwets-

baarheid hun dromen en de wegen naar verwezenlij-

king daarvan met elkaar gedeeld. Dit inspiratieboek 

maakt die ervaringen beschikbaar voor iedereen, ook 

voor werkgevers. Met dit inspiratieboek kan iedereen 

werken aan het verwezenlijken van die dromen. Alleen, 

als zelfstudie, of in groepsverband, met directe collega’s of 

professionals en/of ervaringsdeskundigen. Wij kunnen het ver-

schil maken, professionals, werkgevers, en de mensen met een psychische 

kwetsbaarheid zelf.

Uitgaan van mogelijkheden

Werkgevers spelen hierin een cruciale rol. Het zijn immers hun organisaties en bedrijven 

waarin mensen met een psychische beperking een plaats moeten vinden. De werkgevers 

die in dit inspiratieboek aan het woord komen laten zien dat dat kan. In veel gevallen 

kwamen zij - vaak min of meer bij toeval - in aanraking met iemand met een psychische 

kwetsbaarheid, waarin zij niettemin kwaliteiten zagen die samenwerking mogelijk maakten. 

In sommige gevallen pasten zij de bedrijfsvoering op arbeidsparticipatie van mensen met 

een psychische beperking aan.
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Dit inspiratieboek daagt professionals uit om samen met 

als zelfstudie, of in groepsverband, met directe collega’s of 

professionals en/of ervaringsdeskundigen. Wij kunnen het ver-

schil maken, professionals, werkgevers, en de mensen met een psychische 

“De kwaliteiten van mensen 

gaan zien, en die tot ontwikkeling 

brengen, dat is wat mij drijft. En hun 

beperkingen… We moeten niet te bang 

zijn. Mensen kunnen vaak prima zelf aan-

geven wanneer ze moeite ondervinden.”

Bram Hanstede

Arbeidsparticipatie en mensen met een 
psychische kwetsbaarheid
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In alle gevallen gingen zij uit van de mogelijkheden en kwaliteiten van de medewerker. 

En in al deze gevallen pakte de samenwerking goed uit, zowel voor de werkgever als de 

werknemer.

Ervaringsverhalen als basis

Uitgaan van mogelijkheden, en minder van beperkingen, 

dat is ook de insteek van dit inspiratieboek. In de regio-

nale bijeenkomsten van MMM, die aan het opstellen ervan 

vooraf gingen, werd met veel respect geluisterd naar de 

indringende verhalen van zowel ervaringsdeskundigen als 

werkgevers. Het vertrekpunt was steeds het verhaal van de 

mens in kwestie, de ervaringsdeskundige met psychische 

kwetsbaarheid, en het verhaal van de werkgever. Deze er-

varingsverhalen vormen, tezamen met de bestaande ‘good 

practices’ en de evidence uit de bestaande richtlijnen en 

wetenschappelijke literatuur, de basis achter dit boek.

Ervaringsdeskundigen en werkgevers centraal

In de regionale bijeenkomsten werden vier stappen doorlopen:

•   Verdiepen: luisteren naar verhalen van de ervaringsdeskundigen en werkgevers en een 

analyse daarvan (krachtige voorbeelden, leermomenten).

•   Verbeelden: de dromen van de deelnemende professionals plus een vertaling naar 

gemeenschappelijke dromen.

•   Vormgeven: het omzetten van dromen in een agenda met tussenstappen en mijlpalen.

•   Verwezenlijken: de acties die men persoonlijk gaat ondernemen en de gezamenlijke 

acties die nodig zijn.

Dit inspiratieboek stelt ervaringsdeskundigen, werkgevers en professionals in staat om 

samen of ieder voor zich deze vier stappen te doorlopen. De grootste kracht van ‘Mensen 

Met Mogelijkheden’ is dat het steeds samen gedaan wordt met de betrokkenen die het 

aangaat: de ervaringsdeskundigen en de werkgevers zelf.

In de 16 ervaringsverhalen komen zowel ervaringsdeskundigen als 

werkgevers* aan het woord. De werkgevers laten zien dat ze in de 

eerste plaats ondernemer zijn en blijven. Dat mensen met psy-

chische kwetsbaarheid prima binnen hun organisatie kunnen 

functioneren, zolang uitgegaan wordt van hun kwaliteiten en 

ze de tijd en ruimte krijgen om in hun werk te groeien. Soms 

is het nodig om het werk wat extra te structureren en ze op 

bepaalde punten wat extra ondersteuning te bieden, al dan 

niet vanuit professionele hoek. Maar als deze twee dingen in het 

oog gehouden worden – uitgaan en benutten van kwaliteiten, oog 

en aandacht voor kwetsbaarheden – kunnen ze net als iedere andere 

werknemer een waardevolle aanvulling zijn voor de organisatie.

Werkgevers zien mensen met psychische 

kwetsbaarheid als een uitdaging

We willen bereiken dat werkgevers het als een uit-

daging zien om mensen met een psychische kwets-

baarheid, met zelfkennis, mee te laten draaien in 

het arbeidsproces. Om dat te bereiken moeten 

werkgevers benaderd worden om de weg open 

te breken dat zij onder andere in het kader van 

MVO gaan handelen. Maar ook vanuit het willen 

benutten van de mogelijkheden en kwaliteiten van 

mensen met een psychische kwetsbaarheid, deze 

mensen aannemen en (laten) begeleiden en dat  

op basis van wederzijds vertrouwen. Mensen met 

een psychische kwetsbaarheid krijgen de kans  

(van werkgevers) om hun arbeidsmogelijkheden/ 

-potentieel optimaal in te zetten en te ontwikkelen 

/ behouden.

Marianne, Myla, Frits, Ruud Dromen 

Werkgevers zien mensen met een psychische kwetsbaarheid als een 

uitdaging

 STATEMENT  Werkgevers bieden in 2024 mensen met arbeidsmogelijkheden betaal

de banen om hun arbeidsmogelijkheden in te zetten / te ontwikkelen / 

te behouden en werkgevers/nemers worden hierin ondersteund.

VORMGEVEN: MIJLPALEN EN ACTIES

•  Alle mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben / krijgen gelijke kansen op de (on)betaalde  

arbeidsmarkt.

• Werkgevers doen er alles aan om mensen met een psychische kwetsbaarheid werk aan te bieden.

• De ondersteuning voor werkgevers en werknemers is goed georganiseerd.

_ Doel-/resultaatgericht gericht samenwerken.

Mijlpalen:

1. Samenwerkingsplatform oprichten

2. Plan ontwikkelen

3. Eindresultaat: 100 werkgevers hebben zich aan het plan gecommitteerd
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In de 16 ervaringsverhalen komen zowel ervaringsdeskundigen als 

 aan het woord. De werkgevers laten zien dat ze in de 

en aandacht voor kwetsbaarheden – kunnen ze net als iedere andere 

“Ik ben leven dat leven wil, 

te midden van leven dat

 leven wil.”

Dirk Jan
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Aanknopingspunten

Werkgevers kunnen in dit boek veel aanknopingspunten 

vinden als het gaat om het creëren van arbeidsmogelijk-

heden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid:

•   Uit de ervaringsverhalen en de good practices, die als 

inspiratiebron en als voorbeeld gebruikt kunnen worden.

•   Uit de dromen en de daaraan gekoppelde tussenstappen 

en acties, waarop werkgevers kunnen aanhaken.

•   Uit de evidence (bestaande richtlijnen en wetenschap-

pelijke studies), die in samenspraak met deskundigen 

handvatten kunnen bieden voor re-integratie van mensen 

met een psychische kwetsbaarheid.

De in het boek uitgewerkte vierstappenmethode biedt de 

mogelijkheid om zelf een droom op te stellen en deze nader uit te werken, al dan niet in 

samenspraak met ervaringsdeskundigen en professionals in begeleiding, ondersteuning en 

behandeling.

Het tweede deel van het boek biedt een aantal goede handvatten voor samenwerking met 

instanties die bij de re-integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid betrokken 

zijn, zoals gemeente en UWV.

Concrete acties

Samen kunnen we ver komen. Met gebundelde krachten is succes beter 

geborgd. Hoe groter de kring van betrokkenen hoe groter de kans van 

slagen. Op elke plek in Nederland kunnen professionals, ervarings-

deskundigen en werkgevers zich verenigen en samen met dit 

inspiratieboek aan de slag gaan om een eigen veranderagenda 

maken. Het stappenplan om tot die veranderagenda te komen 

wordt in het werkboek beschreven. Doorloop, het liefst met je 

werkomgeving in de regio, die stappen en bouw voort op de in 

het boek beschreven dromen, acties en mijlpalen.

Onze droom is dat dit werkboek door vele betrokkenen gebruikt 

wordt en dat dit evenzovele concrete acties oplevert.

Methoden in het boek

Dit inspiratieboek hanteert twee methoden:

De vier MMM-stappen gericht op verwezenlijken van de arbeidsparticipatiedroom:

1  Verdiepen: luisteren naar verhalen van de ervaringsdeskundigen en werkgevers en een 

analyse daarvan (krachtige voorbeelden, leermomenten).

2  Verbeelden: de dromen van de deelnemende professionals plus een vertaling naar 

gemeenschappelijke dromen.

3  Vormgeven: het omzetten van dromen in een agenda met tussenstappen en mijlpalen.

4  Verwezenlijken: de acties die men persoonlijk gaat ondernemen en de gezamenlijke 

acties die nodig zijn.

Vragenlijst en opzet interview ervaringsdeskundige

Vragen

•  Richting ervaringsdeskundige: Welkom. Fijn dat je er bent. Dat je vandaag je verhaal wilt doen. Om jou 

draait het vandaag. 

Uitleg

•  Mijn naam is …

•  Voordat we echt gaan beginnen, wil ik nog even kort uitleggen wat we gaan doen.

•  Ik ga je straks een aantal vragen stellen. Vragen die gaan over werk. Over jouw ervaringen met werk. 

Het gaat dus over wat jij vindt. Dat betekent dat elk antwoord dat je geeft goed is. Je mag hier gewoon 

eerlijk zeggen wat jij ervan vindt. Alles wat je zegt blijft onder ons.

•  Als je de vraag niet begrijpt of niet zo goed weet wat je moet zeggen, mag je dat gewoon zeggen. 

•  Heb je nog vragen?

Vragen 
•  Wil je kort iets over jezelf vertellen: Hoe oud ben je? Waar woon je? Woon je op jezelf of ben je bijv.  

getrouwd? Heb je kinderen? Etc.

•  Om je nog wat beter te leren kennen: wil je kort eens vertellen over iets waar je veel plezier in hebt, 

waar je energie van krijgt?

•  Dan wil ik het nu graag met je over werk hebben. Heb je nu werk? Zo ja, wat voor werk?

•  En wat voor dienstverband heb je? Hoeveel uur?

•  Hoe vind je dit werk? Wat vind je leuk, waar krijg je energie van? En wat vind je minder leuk? 

•  Is het wat je verwacht had? Waarom ben je dit werk gaan doen?

•  Vind je dat dit werk goed bij je past? (doe je waar je goed in bent, is ’t moeilijk, etc.) Kun je wat  

voorbeelden geven van momenten dat je je krachtig voelde in je werk?

•  Heb je dit werk altijd al willen doen of droom(de) je van ander werk?

•  Zo nee, heb je eerder werk gedaan dat beter bij je paste? 

•  Wat vindt je omgeving van het werk dat je nu doet? 

•  Hoe ben je bij deze werkgever terecht gekomen? Hoe is het sollicitatieproces verlopen?

•  Hoe was de start in je werk? Hoe verliep het contact met je leidinggevende en collega’s?
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geborgd. Hoe groter de kring van betrokkenen hoe groter de kans van 

slagen. Op elke plek in Nederland kunnen professionals, ervarings-

“Ook sociaal daag ik

hem uit; als we met elkaar

wat gaan drinken gaat

hij ook mee.”

Bouke & Seye Brinkman
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De vijf MMM-stappen gericht op samenwerking in de keten 

Onderwijs, Zorg, Werk en Inkomen: 

1  Gedeelde visie op arbeidsparticipatie van mensen met 

een psychische kwetsbaarheid.

2  Gedeelde doelstellingen en refl ectie op de doelstellingen: 

waar werken wij met elkaar naartoe?

3  Duidelijkheid over en acceptatie van elkaars rollen.

4  Houding en gedrag (helpende houding naar elkaar, open 

communicatie etc.); een gezamenlijk vocabulaire.

5  Context die stimuleert.

*  De werkgevers die in de ervaringsverhalen aan het woord 

komen, zijn:

- Methorst Forline BV (verhaal 3, p. 128)

- Ferro-Fix (verhaal 6, p. 131)

- Frits Brabers Horeca Groothandel Tilburg (verhaal 9, p. 135)

- Hovenier Tjeerd (verhaal p. 138)

- Enspiratie (verhaal 13, p. 141)

- De Bios (verhaal 14, pagina 142)

- McDonalds (verhaal 15, p. 143)

- De Tuindeurenman (verhaal 16, p. 144)

Het hele inspiratieboek vindt u hier op 

www.MMM-Mensenmetmogelijkheden.nl
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1.2 Het verschil maken

In de 21 beroepsgroepen nemen we deel met 25.000 professionals. Als ieders kom-

pas dezelfde richting aanwijst, namelijk naar betaald werk midden in de maatschap-

pij, gaat daar een enorme kracht vanuit. Dan hebben we helemaal geen quota nodig. 

Ga niet wachten op wijzigingen in wetgeving, financiën en beleid. Begin zelf! Je kan 

nu aan de slag. Het doel van dit inspiratieboek en van het project MMM is om indivi-

duele professionals te triggeren om werk van arbeidsparticipatie te maken. Jij dus!

Het is in dit verband nuttig om de cirkel van invloed van Stephen Covey eens te 

bekijken. Kijk vooral waar jij zelf invloed op hebt, wat jij kan veranderen en wat 

daar allemaal al mee te bereiken is. Deze cirkel komt ook terug in hoofdstuk 11 

Stimulerende context. 

Het doel van dit inspiratieboek is om het handelen van de professionals meer te 

richten op betaald werk als onderdeel van interventies en behandeling. Dat bete-

kent meer focus op mogelijkheden, minder op beperkingen, bij alle betrokkenen:

• De professionals die zich met de ondersteuning en begeleiding van de ‘mensen 

met psychische kwetsbaarheid’ bezig houden.

• De ‘mensen met psychische kwetsbaarheid’ zelf, die vaak meer regie kunnen 

nemen dan ze zichzelf realiseren.

• De werkgevers, waar de mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk 

gaan.

In het project MMM doorliepen professionals van 21 beroepsgroepen in vier  

stappen verdeeld over drie sessies een bewustwordingsproces: 

•  Verdiepen: luisteren naar verhalen van de ervaringsdeskundigen en werkgevers 

en een analyse daarvan.

•  Verbeelden: de dromen van de deelnemende professionals plus een vertaling 

naar gemeenschappelijke dromen.

•  Vormgeven: de uitwerking van de dromen in hoe en wat.

•  Verwezenlijken: de acties die men persoonlijk is gaan ondernemen en de geza-

menlijke acties die nodig zijn.

CIRKEL VAN INVLOED VAN STEPHEN COVEY

Covey onderscheidt drie cirkels:

In de buitenste cirkel gebeuren zaken waar je geen betrokken

heid bij voelt en zeker geen invloed op hebt. Denk aan het weer, 

de wereldpolitiek, je opvoeding, je verleden etc. Misschien is er 

wel enig gevoel van betrokkenheid maar je kunt er niets (meer) 

aan doen. 

 De tweede cirkel is de cirkel van  

betrokkenheid. Iets waar je je wel 

betrokken bij voelt maar waar je 

geen directe invloed op hebt. 

Denk hierbij aan automatise

ring binnen je organisatie, het 

beleid etc. Zaken die belang

rijk voor je zijn maar waar je 

geen directe invloed op kunt 

uitoefenen. Je kunt je er erg 

druk om maken maar het zal je 

weinig tot niets opleveren. 

  De derde, en voor jou belangrijkste   

cirkel, is de cirkel van invloed, jouw cirkel van invloed.  

Binnen die cirkel heb je maximale invloed. Denk hierbij aan je 

eigen werk, je eigen inzet, je eigen gedachten en commitment 

maar ook aan je eigen omgeving, je collega’s. Als je je beperkt 

tot je eigen cirkel van invloed en daar je maximale energie aan 

besteedt dan zal je zien dat die cirkel van invloed krachten naar 

buiten ontwikkelt, vergroot wordt en dus je invloed groter. 

De tweede cirkel is de cirkel van 

betrokkenheid. Iets waar je je wel 

betrokken bij voelt maar waar je 

geen directe invloed op hebt. 

Denk hierbij aan automatise

ring binnen je organisatie, het 

beleid etc. Zaken die belang

rijk voor je zijn maar waar je 

geen directe invloed op kunt 

uitoefenen. Je kunt je er erg 

druk om maken maar het zal je 

weinig tot niets opleveren. 

De derde, en voor jou belangrijkste 
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