
Aan de slag met Mobility Mentoring®

Bent u benieuwd of de Mobility Mentoring® aanpak ook voor uw organisatie 
interessant is? Als aanvulling op het Amerikaanse Exchange van EMPath 
bieden wij een Nederlands netwerk aan voor gemeenten en non-profit 
organisaties die aan de slag willen met Mobility Mentoring®. Dit netwerk 
biedt u de kans te leren over de aanpak en helpt u bij de toepassing ervan 
in uw eigen organisatie. Belangrijk uitgangspunt van het netwerk is dat 
we met elkaar en van elkaar leren. Zo zorgen we samen voor een optimale 
doorontwikkeling en toepassing van Mobility Mentoring® in Nederland. 

Deelname aan het netwerk kan op basis van lidmaatschap. U start in 
niveau 1. Als uw organisatie een implementatieplan heeft dat voldoet  
aan onze voorwaarden, kunt u doorstromen naar niveau 2.



Uw organisatie krijgt dieper inzicht in het gedachtegoed achter Mobility  
Mentoring® en wat dit kan betekenen voor uw organisatie. 

Kosten: € 1.000 per jaar. Uw organisatie krijgt:

Niveau 1
Introductie met Mobility Mentoring®

Deelname aan drie introductiebijeenkomsten bij Platform31 in Den Haag*:

• Het gedachtegoed achter Mobility Mentoring®

U krijgt inzicht in de wetenschappelijke achtergrond, de belangrijkste uitgangspunten 
voor de dienstverlening en de basisinstrumenten zoals de Brug naar Zelfredzaamheid® 
en doel-actieplannen.

• Implementatie van Mobility Mentoring® in uw organisatie
U krijgt tips & tricks om het werken met Mobility Mentoring® een plek te geven in uw 
eigen organisatie. We besteden hierin ook aandacht aan hoe u kunt laten zien aan uw 
organisatie wat de aanpak oplevert.

• Werken met Mobility Mentoring®: wat kan ik nu al doen?
Met een aantal uitgangspunten van Mobility Mentoring® kan uw organisatie al direct 
aan de slag. U krijgt concrete aanknopingspunten om uw dienstverlening stress-
sensitiever te maken.

Ga voor de data van de bijeenkomsten naar www.mobilitymentoring.nl/agenda

* Deelname voor twee personen per organisatie maakt deel uit van het lidmaatschap. Wilt u 
met meer collega’s komen? Dat kan. U betaalt dan € 50 extra per persoon, per bijeenkomst.

Toegang tot een interactief digitaal leernetwerk

U vindt hier nog meer verdieping op het gedachtegoed en de wetenschappelijke achter-
grond. U krijgt toegang tot de basisinstrumenten van zoals de Brug naar Zelfredzaamheid® 
en doel-actieplannen. U komt in contact met andere organisaties die al werken met de 
aanpak. Dankzij hun ervaringen en best practices krijgt u inzicht in de opbrengsten van de 
aanpak. 

Deelname aan het Mobility Mentoring® jaarcongres

U krijgt early-bird toegang op het landelijke Mobility Mentoring® jaarcongres in het najaar  
en twee gratis tickets.

Mobility Mentoring® nieuwsupdates

U krijgt nieuwsupdates in uw mailbox met daarin de laatste ontwikkelingen en informatie 
over bijeenkomsten.



Heeft u een implementatieplan en bent u er klaar voor om Mobility Mentoring® 
te implementeren in uw dienstverlening? Dan kunt u na een persoonlijk gesprek 
doorstromen naar niveau 2. Als lid van dit niveau krijgt u de mogelijkheid om 
uw professionals de Mobility Mentoring® training te laten volgen en krijgt u de 
handvatten om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de aanpak.

Let op: in deze fase bent u verplicht om uw resultaten bij te houden en samen met de andere 
leden van het netwerk te werken aan de doorontwikkeling van de aanpak in Nederland. 

Kosten: € 2.000 per jaar. Uw organisatie krijgt alles van niveau 1, plus:

Niveau 2
Mobility Mentoring® informed werken

Toegang tot een groter deel van het interactief digitaal leernetwerk

U heeft niet alleen toegang tot de basisinstrumenten maar u ziet ook de aangepaste  
instrumenten van leden die al werken met de aanpak. U krijgt nog meer verdieping en  
achtergrondinformatie over het werken met de aanpak.

Deelname aan verdiepende leerkringsessies

U mag met 2 personen deelnemen aan drie verdiepende leerkringsessies over specifieke 
thema’s samen met andere organisaties die ook werken met de Mobility Mentoring®. 
Ga voor de data en de thema’s van dit jaar naar www.mobilitymentoring.nl/agenda

Uitwisseling met andere leden

U krijgt ruime mogelijkheid om te leren van andere leden die met Mobility Mentoring® 
werken. Het Mobility Mentoring® Netwerk faciliteert op verschillende manieren uitwisseling 
tussen de leden in aansluiting op hun wensen.

Advies op maat

U krijgt twee uur per jaar ondersteuning of advies op maat voor uw organisatie.  
Extra ondersteuning tegen uurtarief.

Training: Werken met Mobility Mentoring®

Als uw organisatie aan de slag gaat met Mobility Mentoring® moeten de professionals die 
hiermee gaan werken een training volgen. Onze trainers komen naar uw organisatie en 
verzorgen een tweedaagse training voor 15 professionals.

Voor één incompany training voor 15 personen betaalt u € 7.500.
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