Internationale netwerkbijeenkomst Mobility Mentoring® 2021
Hier vind je alle hoogtepunten van deze netwerkbijeenkomst.
Meer weten? Klik op de links! Of bekijk hier alle video’s (ww: EXCHANGE)
De waarde van ervaringsdeskundigen
In Kansrijk Oost (gemeente Groningen) bieden buddy’s
vanuit een vriendschappelijke vertrouwensrelatie
intensieve ondersteuning aan gezinnen. De buddy’s zijn
ervaringsdeskundigen mét een professionele
achtergrond.
Projectleider Marloes en buddy’s Maryan, Danette en
Caroline vertelden over hun werk, dilemma’s en de
mooie momenten met deelnemers. Ook de
Amerikaanse leden waren zeer onder de indruk van hun
ontroerende verhalen.

Meer weten?
∙ Bekijk de sessie
∙ Lees het artikel over Kansrijk Oost

Panelgesprek over impact in
Alphen aan den Rijn
Wat is de impact van Mobility
Mentoring® bij deelnemers en
professionals? Wat zijn
leerpunten voor de
implementatie? Tijdens dit
panelgesprek vertellen
verschillende betrokkenen over
hun ervaringen.

Warm welkom
Beth Babcock

Kracht van positieve verhalen

And the winners are…
Innovatie Award:
Kansrijk Oost - Marloes de Bie en de buddy’s

De Beeldbrug

Meer weten?
∙ Bekijk de hoogtepunten
∙ Luister het hele gesprek
∙ Lees de meest
opvallende uitspraken
Factsheet onderzoek
Alphen a/d Rijn

Blijf leren (van elkaar)

Impact Award:
Droommoeders –
Mardoeka Christensen

In ons werk met Mobility Mentoring® zien we vaak sociaal
kwetsbare mensen met beperkte cognitieve vaardigheden.
Dat kan komen door een lichte verstandelijke beperking,
laaggeletterdheid of beperkte basisvaardigheden door
ongezonde stress of financiële schaarste.

Aanpassingen in de Brug voor
o.a. studenten en migranten

De Mobility Mentoring® Awards

Inspiratie Award:
Saenbility – Wethouder
Songül Mutluer

Tips en instrumenten voor specifieke doelgroepen

Hoe doet de gemeente
Zaanstad het?
Bekijk de sessie over hun
aanpak.
Tip: Check ook het
praktijkgesprek over
dilemma’s als: hoe neem
ik mijn bestuur mee?

We zagen dat de instrumenten in de ondersteuning niet
altijd goed aansloten bij deze specifieke doelgroepen. Tijdens
deze sessie gaven Lisan en Maite (P31) tips en
nieuwe instrumenten om mensen met een LVB
of laaggeletterdheid beter te ondersteunen.
Meer weten
∙ Bekijk de sessie
∙ Meer tips en tools
Bijv. deze
voor laaggeletterden
tekeningen
∙ Aandachtspunten
van Bindkracht 10
voor mensen met een LVB
∙ De verdiepingspagina op het portal

Praatplaat stress

Grote toename van angst en stress
door COVID19 #selfcare

Hoe help je deelnemers met hun
doelen in deze uitdagende tijden?

Reflectiesessie Mobility Mentoring® Netwerk Nederland
Wat hebben we nu eigenlijk geleerd de afgelopen twee dagen en wat zien we daarvan terug in ons eigen werk met Mobility
Mentoring® in Nederland? Tijdens deze sessie reflecteerde Helga samen met leden over vragen als: hoe voorkomen wij
huisuitzettingen? Door convenanten en afspraken met woningcorporaties en andere partijen, multidisciplinaire teams,
(nood)fondsen voor overnemen van achterstanden en maatwerkbudgetten proberen gemeenten de verbinding te maken. Maar
ook: hoe werkt het Carrièrekompas hier? Groningen en Maastricht werken met deze tool in een pilot waarin 300 mensen in de
bijstand worden ondersteund op hun weg naar werk.
Wensen voor komende tijd
Meer weten?
∙ Bekijk de sessie
Zeven tips voor politiek-bestuurlijke sensitiviteit

(mail tips naar info@mobilitymentoring.nl):

∙ effecten meten en opbrengsten laten zien
∙ cultuursensitiviteit in ondersteuning & instrumenten
∙ kindmethodiek/gezinsaanpak/intergen

