Aan de slag met Mobility Mentoring®
Lidmaatschap niveau 1 & 2 Mobility Mentoring® Netwerk 2021

Ben je benieuwd of Mobility Mentoring® ook voor jouw organisatie interessant
is? Sluit dan aan bij het Nederlandse netwerk* voor non-profit organisaties
en gemeenten die aan de slag willen met Mobility Mentoring® in Nederland.
Dit netwerk geeft je de kans om bekend te worden met de aanpak. Je krijgt
de kennis, instrumenten, tips en ondersteuning voor het toepassen van de
aanpak in jouw eigen organisatie. Belangrijk uitgangspunt van het netwerk
is om met en van elkaar te leren. Zo zorgen we samen voor doorontwikkeling
van de aanpak en leren we meer over de toepassing ervan in Nederland.
*Je bent dan ook direct lid van EMPath’s global Economic Mobility Exchange.

Jouw organisatie neemt deel aan het netwerk door een lidmaatschap af te
sluiten met EMPath. Zij zorgen voor een ervaren Nederlandse staf.
Je start in niveau 1. Als jouw organisatie een implementatieplan heeft
dan toetsen wij dat aan onze implementatiebrug en dan stroom je door
naar niveau 2. Dat betekent ook dat professionals de training ‘Werken met
Mobility Mentoring®’ kunnen volgen.

Niveau 1
Introductie met Mobility Mentoring®
Kosten: € 1.500 - € 2.000 per jaar
Wij hebben een sociaal tarief van € 1.500 voor kleine non-profit organisaties met weinig
budget (tot € 10 miljoen). Gemeenten en grotere non-profit organisaties betalen € 2.000.

Jouw organisatie krijgt:

Deelname aan twee bijeenkomsten in jouw regio
Tijdens de regiobijeenkomst verzorgen wij een inhoudelijke sessie, een vragenuurtje en een netwerklunch met andere leden uit de regio. Tijdens de inhoudelijke sessie krijg je informatie over:
• Het gedachtegoed achter Mobility Mentoring®
Je krijgt inzicht in de wetenschappelijke basis, de belangrijkste uitgangspunten voor de dienstverlening en de basisinstrumenten van de aanpak zoals het bespreken van de effecten van
stress, de Brug naar Zelfredzaamheid® en doel-actieplannen.
• Implementatie van Mobility Mentoring® in jouw organisatie
Je krijgt tips & tricks om het werken met Mobility Mentoring® een plek te geven in je eigen
organisatie. We vertellen meer over hoe je dit kan laten aansluiten op bestaande dienstverlening en hoe je kunt laten zien aan je organisatie(bestuur) wat de aanpak oplevert.
Bovendien krijg je een aantal concrete uitgangspunten waarmee jouw organisatie al direct
aan de slag kan.
Deelname voor twee personen per organisatie maakt deel uit van het lidmaatschap. Wil je met
meer collega’s komen? Dat kan. Je betaalt dan € 50 extra per persoon, per bijeenkomst.
Ga voor de meest actuele data van de bijeenkomsten naar www.mobilitymentoring.nl/agenda

Deelname aan maandelijkse online webinars (Engelstalig)
Tijdens deze maandelijkse online webinars vanuit EMPath’s global Economic Mobility Exchange
krijg je tips en inzichten over het werken met Mobility Mentoring®. Je krijgt verdieping op bepaalde onderdelen, zoals coachingsvaardigheden, toepassing van de instrumenten in de praktijk en
andere actuele onderwerpen.

Gedeeltelijk toegang tot een Nederlands interactief
digitaal leernetwerk
Hier krijg je:
• Verdieping op het gedachtegoed achter Mobility Mentoring® en de wetenschappelijke basis
vanuit EMPath en Harvard University.
• Een handboek en een ‘implementatiebrug’ om jouw organisatie te helpen bij het maken van
een implementatieplan.
• Tips & tricks om een aantal elementen uit de aanpak alvast toe te passen in jouw organisatie.
• Inspiratie over het werken met de aanpak en de resultaten daarvan in artikelen, interviews,
filmpjes, podcasts, publicaties en verhalen van andere leden.
• Toegang tot de basisinstrumenten van Mobility Mentoring® zoals de Brug naar Zelfredzaamheid®, doel-actieplannen en de praatplaat om stress te bespreken.
• Contact met andere organisaties die al werken met de aanpak . Zo krijg je inzicht in wat het
werk in de praktijk betekent en wat de opbrengsten zijn.
• Een eigen ledenpagina met meer informatie over jouw organisatie en aandacht voor jouw
organisatie op onze social media.
• Mogelijkheid om eerdere online webinars tot een maand na afloop terug te kijken.

Deelname aan het Mobility Mentoring® jaarcongres
Twee gratis tickets voor het landelijke Mobility Mentoring® jaarcongres in het najaar.

Mobility Mentoring® nieuwsupdates
Zes nieuwsupdates met daarin de laatste ontwikkelingen en informatie over bijeenkomsten.

Niveau 2
Mobility Mentoring® Informed werken
Kosten: € 2.500 - € 3.500 - € 5.000 per jaar
Wij hebben een sociaal tarief van € 2.500 voor kleine non-profit organisaties met weinig
budget (tot € 10 miljoen). Gemeenten en grotere non-profit organisaties met een budget
tot € 450 miljoen betalen € 3.500. Gemeenten met een budget groter dan € 450 miljoen
betalen € 5.000.

Let op! In deze fase verwachten we dat jouw organisatie:
• een goedgekeurd implementatieplan heeft;
• professionals die gaan werken met Mobility Mentoring® de training laat volgen;
• resultaten (data) bijhoudt (na een jaar werken met de aanpak op niveau 2);
• samen met de andere leden van het netwerk werkt aan de doorontwikkeling van de aanpak in
Nederland.

Jouw organisatie krijgt alles van niveau 1, plus:

Deelname aan twee bijeenkomsten in jouw regio
Tijdens de regiobijeenkomst verzorgen wij een inhoudelijke verdiepingssessie, een vragenuurtje
en een netwerklunch met andere leden uit de regio. In de inhoudelijke sessie krijg je verdieping
op thema’s die relevant zijn voor het werken met Mobility Mentoring®. Denk aan thema’s als:
hoe ga je om met mensen die laaggeletterd zijn of een andere beperking hebben? Hoe kunnen
we in onze begeleiding meer rekening houden met deelnemers met een andere culturele
achtergrond? Hoe zorgen we voor gepaste waardering? Hoe verzamelen we onze data en hoe
brengen we de opbrengsten verder?
Deelname voor twee personen per organisatie maakt deel uit van het lidmaatschap. Wil je met
meer collega’s komen? Dat kan. Je betaalt dan € 50 extra per persoon, per bijeenkomst.
Ga voor de meest actuele data van de bijeenkomsten naar www.mobilitymentoring.nl/agenda

Deelname aan twee online netwerksessies
Tijdens deze online netwerksessies maken we uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de
leden uit het netwerk mogelijk. We brengen ook de kennis en ervaringen uit EMPath’s global
Economic Mobility Exchange in. We zorgen voor maatwerk in aansluiting op de behoeften van
de leden. Denk aan intervisie op thema en casuïstiek of advies over implementatievraagstukken.
Wij zorgen voor een goede verbinding tussen het niveau van de leden.

Volledige toegang tot het Nederlandse interactieve digitale
leernetwerk
Hier krijg je alles uit niveau 1 plus:
• Toegang tot de basisinstrumenten en de mogelijkheid deze aan te passen voor jouw eigen
organisatie. Je krijgt ook toegang tot de aangepaste instrumenten van leden die al werken
met de aanpak.
• Factsheets die helpen bij de doorontwikkeling van de aanpak (bijvoorbeeld over het verzamelen van data, het doen van onderzoek of het verder brengen van de resultaten).
• Toegang tot het discussieforum om in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen met
andere leden.
• Mogelijkheid om onbeperkt alle eerdere online webinars terug te kijken.

Advies op maat
Ieder kwartaal* verzorgen wij een online of telefonische afspraak met de Mobility Mentoring®
projectleider van jouw organisatie. Daarin bespreken we jullie behoeften, evalueren we de voortgang en geven we advies op maat.
*Extra ondersteuning is mogelijk tegen een uurtarief van €100.

Training: Werken met Mobility Mentoring®
Als je aan de slag gaat met Mobility Mentoring® op niveau 2, dan ben je als organisatie
verplicht om de professionals die hiermee gaan werken een training te laten volgen.
Onze twee trainers komen naar jouw organisatie en verzorgen een tweedaagse training
voor maximaal 15 professionals per training.
Voor één tweedaagse training (incompany) voor 15 personen betaal je € 7.500.

Extra inlooptraining
We verzorgen daarnaast extra inlooptrainingen in het midden van het land of in uw regio.
Op die manier kunnen nieuwe medewerkers de training snel inhalen en hoef je niet te
wachten op een nieuwe incompany-training. Kosten zijn € 500 per medewerker. Voor
deze training is er een minimum van 10 deelnemers.

Deelname aan het online learning platform van EMPath
Professionals die de tweedaagse training al hebben gevolgd kunnen hun kennis en
vaardigheden opfrissen en verdiepen door deel te nemen aan ‘The Mobility Mentoring®
Foundation Course’.
Voor meer informatie neem contact op met info@mobilitymentoring.nl

Extra opties: studiereizen en excursies
Vanuit het netwerk bieden we een aantal extra opties aan, in aansluiting op de behoeften
van de leden en hun financiële mogelijkheden. In 2018 organiseerden we vanuit het
Nederlandse netwerk bijvoorbeeld een studiereis naar Boston. Nederlandse leden deden
diverse werkbezoeken aan o.a. Harvard Center of the Developing Child, opvanghuizen en
community centers. Ook ontmoetten zij daar collega’s van EMPath en andere internationale organisaties die met Mobility Mentoring® werken. Zij spraken daar samen over
de nieuwste ontwikkelingen, recent onderzoek en sociale innovaties op het gebied van
armoedebestrijding en het werken met Mobility Mentoring®. Maar het is bijvoorbeeld ook
mogelijk om een excursie dichter bij huis te organiseren, rond een prikkelend thema of
naar een inspirerende organisatie.

www.mobilitymentoring.nl | info@mobilitymentoring.nl

