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Platform31 is de exclusieve partner van het Amerikaanse EMPath voor de door- 

ontwikkeling en verspreiding van Mobility Mentoring® in Nederland. Op dit moment  

werken 15 gemeenten en non-profit organisaties Mobility Mentoring® informed.  

Zeven organisaties verkennen de aanpak en mogelijkheden voor hun organisatie.  

In het Nederlandse Mobility Mentoring® netwerk zorgen we samen met de leden voor 

een optimale doorontwikkeling en toepassing van de aanpak. Daarvoor is informatie 

over wat goed en wat minder goed gaat cruciaal. In dit jaarverslag presenteren we de 

belangrijkste opbrengsten uit 2019.



Implementatie

In 2019 was er binnen het netwerk meer aandacht voor een 

goede voorbereiding en implementatie van de aanpak. We ont-

wikkelden onder meer een implementatiehandboek en gaven 

regelmatig tips en tricks. Ook organiseerden we een aantal 

introductiebijeenkomsten voor nieuwe leden (niveau 1) die aan 

de slag willen met de aanpak.

De leden zitten in de volgende fasen van implementatie:

A.  We zitten in de voorbereidings- en planningsfase 

van de implementatie.

B. We zijn begonnen met de implementatie (even-

tueel via een pilot) en onze professionals werken 

(gedeeltelijk) volgens de aanpak.

C. We zijn na de eerste pilot bezig met een vervolg.

D. We hebben de aanpak volledig geïmplementeerd.

8 tweedaagse trainingen  |  120 deelnemers

Workshops op Kennisfestival Rotterdam en Inspiratie-

dag van de FNV.

Verdieping

Afgelopen jaar hadden we aandacht voor specifieke doelgroepen 

zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laagge-

letterden. Mede dankzij input vanuit het netwerk ontwikkelden 

we een nieuwe Brug naar Zelfredzaamheid® (exclusief voor 

leden) die beter toegankelijk is voor mensen die laaggeletterd 

zijn. Ook brachten we een nieuwe publicatie uit met aan-

dachtspunten om mensen met LVB nog beter te ondersteunen. 

Ook was er binnen het netwerk dit jaar veel aandacht voor  

coaching en self care. In de trainingen is er vanaf vorig jaar  

specifiek aandacht voor het coachen op executieve functies. 

Behoefte aan verdieping en kennis (top 5)
1. Stress-sensitieve dienstverlening toepassen in de 

organisatie

2. Specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld LVB, 

laaggeletterdheid, jongeren, gezinnen, anderstaligen, 

ouderen)

3. Toepassen van beloningssysteem

4. Gedragsbewust beleid

5. Bespreken stress & het versterken van executieve 

functies

Dataverzameling en onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek uit de Verenigde Staten laat 

zien dat Mobility Mentoring® mensen helpt om tot financiële 

zelfstandigheid te komen. De verwachting is dat de aanpak in 

Nederland tot soortgelijke uitkomsten leidt. Om daarachter te 

komen is inzicht in de resultaten en effecten van het werken 

met de aanpak van groot belang. Bovendien geeft dit ons als 

Mobility Mentoring® netwerk de mogelijkheid om te leren van 

elkaar en de opbrengsten met elkaar te vergelijken. Samen met 

de werkgroep dataverzameling en onderzoek bundelden we de 

belangrijkste informatie hierover in twee factsheets, exclusief 

voor leden van het Mobility Mentoring® netwerk.

Bekijk de factsheet ‘Leren van data’ (exclusief voor 

leden)

Bekijk de factsheet ‘Meer impact door onderzoek’ 

(exclusief voor leden)

5 leden voerden al onderzoek uit of zijn daar mee 

        bezig.

2 leden hebben een onderzoek op de planning 

        staan.
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Welke elementen van Mobility Mentoring® blijken tot nu toe het best toepasbaar in uw organisatie?

Brug naar Zelfredzaamheid® Doel- actieplannen

Coaching Waardering/vieren 

van successen

Financiële/materiële 

beloningen

100%

64%

100%

28% 28%

https://mobilitymentoring.nl/handboek-voor-het-implementeren-van-mobility-mentoring/nieuws/
https://mobilitymentoring.nl/drie-tips-voor-een-kansrijke-implementatie/nieuws/
https://mobilitymentoring.nl/tips-tricks-implementatie/nieuws/
https://mobilitymentoring.nl/instrumenten/brug-naar-zelfredzaamheid-2019/
https://mobilitymentoring.nl/aandachtspunten-voor-het-betrekken-van-mensen-met-een-lichtverstandelijke-beperking/nieuws/
https://mobilitymentoring.nl/verdieping/factsheet-meer-impact-door-onderzoek/
https://mobilitymentoring.nl/verdieping/factsheet-leren-van-data/


Maatschappelijke kosten-baten analyse
Afgelopen jaar gingen we ook aan de slag met een indicatie-

ve MKBA. Dat doen we om zicht te krijgen in de potentiële 

maatschappelijke opbrengsten van Mobility Mentoring® en 

de randvoorwaarden voor implementatie in de Nederlandse 

situatie. Er doen vier leden mee aan de MKBA: Alphen aan den 

Rijn, Brunssum, Hoogeveen-de Wolden en Zaanstad. In een 

analyse worden alle huidige en toekomstige, voordelige en 

nadelige effecten die deelnemers aan een Mobility Mentoring® 

traject kunnen ondervinden, tegen elkaar afgewogen. Dit doen 

we door alle effecten in kaart te brengen en te waarderen, 

waar mogelijk in geldtermen. Op die manier krijgen we naast 

de maatschappelijke meerwaarde, ook zicht op de financiële 

kosten en baten van Mobility Mentoring®.

Resultaten onderzoek Mobility Mentoring® in  
Alphen aan den Rijn
Wat levert de inzet van Mobility Mentoring® op bij inwoners die 

zich melden voor ondersteuning bij hulpvragen op meerdere 

leefgebieden? Dat was de hoofdvraag van het onderzoeksteam 

vanuit de Hogeschool Utrecht en Platform31. Zij keken mee bij 

de pilot met Mobility Mentoring® informed werken in gemeente 

Alphen aan den Rijn. Ook volgden zij de implementatie van de 

aanpak bij de gemeente. Het onderzoek laat onder meer zien 

dat de deelnemers van de pilot vooruitgang boekten op diverse 

leefgebieden. 

Bekijk de belangrijkste resultaten in de factsheet

Lees de uitgebreide resultaten, conclusies en aanbevelingen in 

het onderzoeksrapport

Mobility Mentoring® in de maatschappelijke opvang
De afgelopen twee jaar deed Impuls - Onderzoekscentrum 

maatschappelijke zorg van het Radboudumc Nijmegen een on-

derzoek naar de inzet van Mobility Mentoring® in de maatschap-

pelijke opvang. Zij combineerden de aanpak met de methode 

Krachtwerk. Aan het onderzoek deden 33 cliënten en 20 

begeleiders mee. Zij werken bij de Binnenvest, gemeente Nieu-

wegein, SMO Traverse, Humanitas Onder Dak en Bindkracht10. 

De ervaringen met het werken met deze gecombineerde 

aanpak waren positief. Deelnemers vonden dat het door de 

begeleiding beter met hen ging en kregen daardoor meer hoop 

voor de toekomst. De helft van de begeleiders vond dat door de 

aanpak hun werkplezier was toegenomen. In 2020 bekijken we 

nader wat Mobility Mentoring, ook zonder de combinatie met 

Krachtwerk, binnen de maatschappelijk opvang kan betekenen. 

We besteden dan ook specifiek aandacht aan de implementatie 

binnen dit veld.

Lees het hele rapport over de inzet van Mobility Mentoring® 

in combinatie met Krachtwerk (exclusief voor leden)

Implementatie door leden

Succesformule van Droommoeders: echt tijd en 
aandacht geven
Hoe help je jonge, werkloze en alleenstaande moeders zonder 

opleiding en met schulden? In Maastricht kunnen zij meedoen 

aan Droommoeders, een intensief, tweejarig coachingstraject 

gericht op zelfredzaamheid, zelfzorg en bewuste opvoeding. De 

uitgangspunten baseerden zij op de Mobility Mentoring® aan-

pak. De eerste pilot met 11 moeders en 21 kinderen, leverde 

een aantal interessante inzichten op voor de implementatie van 

integrale aanpakken.

Meer lezen

Mobility Mentoring® in Hoogeveen als vliegwiel voor 
inrichting sociaal domein
De gemeente Hoogeveen startte dit jaar met een pilot Mobility 

Mentoring voor inwoners met financiële problemen die ook op 

andere leefgebieden problemen ervaren. Dat doen zij samen 

met stichting Welzijnswerk Hoogeveen en de GKB Drenthe. Zij 

zetten in op minimaal 60 deelnemers. 

‘We willen de pilot gebruiken 
om te ervaren hoe Mobility 
Mentoring® een vliegwieleffect 
kan hebben op de inrichting van 
het sociaal domein.’
Yvonne Wiltjer (projectleider en adviseur Sociaal Domein bij 
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen)

Meer lezen

Maatwerk en vertrouwen dankzij buddy’s in 
Groningen
Gemeente Groningen ging dit jaar van start met hun pilot 

‘Kansrijk Oost’. In deze pilot gebruiken zij elementen van 

Mobility Mentoring® om tot een integrale, sluitende aanpak van 

armoede te komen. Empowerment en het verstevigen van het 

sociale netwerk van gezinnen is hier een belangrijk onderdeel 

van. Gezinnen krijgen daarbij ondersteuning van buddy’s, vrijwil-

ligers die vanuit een vriendschappelijke vertrouwensrelatie met 

gezinnen werken. 

‘Je vertelt het meest aan iemand 
die dicht bij je staat en er altijd 
voor je is. In ons geval is dat de 
buddy.’
Marloes de Bie (projectleider gemeente Groningen)

Meer lezen

https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/134/5/Mobility_Mentoring_in_Alphen_aan_den_Rijn_-_factsheet-1576751796.pdf
https://www.platform31.nl/publicaties/mobility-mentoring-in-alphen-aan-den-rijn
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-03/Methodebeschrijving-krachtwerk.pdf
https://mobilitymentoring.nl/verdieping/mobility-mentoring-in-de-maatschappelijke-opvang/
https://mobilitymentoring.nl/verdieping/mobility-mentoring-in-de-maatschappelijke-opvang/
https://mobilitymentoring.nl/de-succesformule-van-droommoeders-echt-tijd-en-aandacht-geven/nieuws/
https://mobilitymentoring.nl/mobility-mentoring-in-Hoogeveen-als-vliegwiel-voor-inrichting-sociaal-domein/nieuws/
https://mobilitymentoring.nl/maatwerk-en-vertrouwen-dankzij-buddys-in-groningen/nieuws/


Podcast31: Doorbreken van armoede en 
schulden met Mobility Mentoring®

Hoe werkt Mobility Mentoring®? En wat maakt deze 

aanpak anders voor zowel deelnemers als de betrokken 

organisaties en professionals? Om antwoord te krijgen 

op deze (en meer) vragen, praat gespreksleider Fenneke 

van der Aa in de eerste Podcast31 met Silke van Alphen 

(Platform31), Edwin van Staveren (G40-Stedennetwerk) 

en Haroun, die uit de schulden kwam dankzij de aanpak 

van Mobility Mentoring® en nu zelf wordt opgeleid tot 

mentor bij de gemeente Zaanstad.

Luister de Podcast31

Werken aan de eigen ontwikkeling en groei-
mindset op het Mobility Mentoring® congres
Als je aan de slag gaat met Mobility Mentoring®, is het 

belangrijk dat je zelf ook een groeimindset hebt. Daarmee 

kun je de Mobility Mentoring® aanpak optimaal inzetten 

en mensen met financiële en sociale problemen beter 

ondersteunen. Op donderdag 31 oktober in het Akoesti-

cum in Ede werkten zo’n honderd leden van het Neder-

landse Mobility Mentoring® netwerk daarom aan hun 

persoonlijke ontwikkeling in verschillende workshops, 

presentaties en sessies. 

Lees meer

Leden niveau 2  |  Werken Mobility Mentoring® informed:

Leden niveau 1  |  Verkennen het werken met Mobility Mentoring®:

https://soundcloud.com/platform31
https://mobilitymentoring.nl/werken-aan-de-eigen-ontwikkeling-en-groeimindset-verslag-mobility-mentoring-congres-2019/nieuws/

