
Wij ondersteunen organisaties de inwoner aan het roer te zetten.
Wij stellen organisaties & professionals in staat:

 – het rationele mensbeeld te doorbreken;  

 – rekening te houden met chronische stress en de effecten daarvan op hersenen,  

gedrag en cognitieve vaardigheden (executieve functies) van inwoners;

 – dat in samenhang aan te pakken en in te zetten op coaching.

Hiervoor bieden wij kennis en training en wisselen we ervaringen uit.
Alles wat we doen baseren we op wetenschappelijke kennis en rijke praktijkervaring.
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Wil jij de inwoner aan het roer te zetten? Hier vind je ons aanbod van kennis, 
training en uitwisseling. 

Basispakket: kennis & uitwisseling
We bieden een lidmaatschap met een basispakket aan kennis en uitwisseling voor 

een brede groep professionals. We organiseren daarvoor onder meer netwerk- en 

verdiepingsbijeenkomsten en we bieden je toegang tot een online kennis- en 

leeromgeving. Daarmee stellen wij organisaties en professionals in staat het 

rationele mensbeeld te doorbreken en rekening te houden met chronische 

stress en de effecten daarvan op hersenen, gedrag en cognitieve vaardigheden 

(executieve functies) van inwoners.

Pakketten voor toepassing in de praktijk
In aansluiting op het lidmaatschap voor kennis & uitwisseling kun je kiezen voor het 

pluspakket Mobility Mentoring® (groen).

Los daarvan kun je kiezen voor pakketten met specialistische kennis en training 

voor projectleiders en uitvoerende professionals (rood).

Combineren van deze pakketten is ook mogelijk. Zo kun je een pluspakket Mobility 

Mentoring® goed aanvullen met gespreksvoering voor professionals om ze voor te 

bereiden op de Mobility Mentoring®-training.

Wil je advies over welke pakketten het best passen bij jouw organisatie en 

professionals? Maak een afspraak via empath@mobilitymentoring.nl.

Aanbod op maat
Wil je liever dat wij een lezing of workshop op locatie geven? Neem dan contact op 

met empath@mobilitymentoring.nl voor een offerte.

Aanbod in één overzicht

Pluspakket Fase 1: 
Introductie met 
aanpak Mobility 
Mentoring®

Basispakket: Kennis en uitwisseling

Inwoner aan 
het roer

Motiverende 
gespreksvoering

Acceptance and 
Commitment 
Training (ACT)

Oplossings- 
gerichte 
gespreksvoering

Pluspakket Fase 2: 
Toepassing van 
aanpak Mobility 
Mentoring®

Trainingspakket: Werken met Mobility Mentoring®
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We bieden een lidmaatschap met een basispakket aan kennis en uitwisseling voor 

een brede groep professionals. We organiseren daarvoor onder meer netwerk- en 

verdiepingsbijeenkomsten en we bieden je toegang tot een online kennis- en 

leeromgeving. Daarmee stellen wij organisaties en professionals in staat het 

rationele mensbeeld te doorbreken en rekening te houden met chronische stress en 

de effecten daarvan op hersenen, gedrag en cognitieve vaardigheden (executieve 

functies) van inwoners.

Alles wat we doen baseren we op wetenschappelijke kennis en rijke praktijkervaring. 

Hiervoor werken we onder meer samen met social work organisatie EMPath 

(zij ontwikkelde Mobility Mentoring®), Harvard University en hun Center on the 

Developing Child en diverse Nederlandse kennis- en onderwijsinstellingen. 

Daarnaast er welzijnsorganisatie en gemeenten in ons netwerk die al jaren ervaring 

hebben met brede coachingsaanpakken.

Sluit aan bij ons netwerk!
Met een lidmaatschap sluit jij aan bij ons netwerk. Zo blijven we van elkaar leren over 

de laatste ontwikkelingen en wat werkt in de praktijk. Je kunt het basispakket naar 

wens aanvullen met het pluspakket Mobility Mentoring® of met de pakketten met 

specialistische kennis en training voor projectleiders en uitvoerende professionals.

Lidmaatschap netwerk: kennis & uitwisseling

Basispakket: Kennis en uitwisseling
 – Infosheets en trainingsmodules in online kennis- en leer- 

omgeving over:

 - Wetenschappelijke basis (o.a. schaarste, stress, brein & gedrag)

 - Communicatie met inwoner (schriftelijk en mondeling)

 - Communicatie met collega’s en partners en selfcare

 – Advies, tools en uitwisseling over integraal samenwerken en toepassing van 

basisuitgangspunten in de dienstverlening en organisatieprocessen.

 – Nieuwsupdates met inhoudelijke verdieping, verhalen en andere 

opbrengsten uit ons netwerk (zes keer per jaar)

 – Deelname aan de ‘Brugsessies’ – verdieping en verbinding met bredere 

sociale thema’s (twee keer per jaar, op locatie of digitaal)

 – Toegang tot jaarlijks congres met korting (op locatie in Nederland, de 

Verenigde Staten en/of digitaal)

Kosten per jaar: 
 – 500 euro (individueel lidmaatschap los van organisatie) 

 – 750 euro (sociaal tarief voor organisaties met een omzet tot €10 miljoen) 

 – 1.000 euro (gemeenten en organisaties met een omzet vanaf €10 miljoen)
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Aanvullend op het lidmaatschap met basispakket kun je als gemeente of non-profit organisatie kiezen voor dit pluspakket. Daarin vind je specialistische kennis voor 

projectleiders en uitvoerende professionals die geïnteresseerd zijn in het werken met de brede coachingsaanpak Mobility Mentoring®. 

Twee fasen: verkennen en toepassen
Elke organisatie start in fase 1. In die fase verken je of het werken met de aanpak past bij jullie organisatie(doelen). We bieden de kennis en tools om een implementatieplan te 

maken. Daarna kunnen we afspraken maken over doorstroming naar fase 2. 

In fase 2 geef je de aanpak een plek in je organisatie en gaan jullie daadwerkelijk aan de slag met deze brede aanpak. Voorwaarde is dat de uitvoerende professionals training 

krijgen om te leren werken met de aanpak. Daarvoor bieden we het trainingspakket: 'Werken met Mobility Mentoring®'. In deze fase verwachten we dat je de voortgang bijhoudt 

en samen met het netwerk bijdraagt aan de (door)ontwikkeling van de aanpak. De eerste resultaten vragen wij na één jaar werken met de aanpak.

Mobility Mentoring®

Pluspakket Fase 1: 
Introductie met aanpak Mobility Mentoring®

 – Infosheets en trainingsmodules in online kennis- en leer- 

omgeving over:

 - Wat is Mobility Mentoring®? (introductie belangrijkste onderdelen van de 

aanpak de ondersteunende instrumenten)

 - Implementatie en borging van de aanpak (inclusief stappenplan)

 - Voortgang meten en opbrengsten laten zien

 - Supervisie en projectleiding

 – Advies op maat over toepassing van de aanpak in de organisatie

Kosten per jaar (bovenop basislidmaatschap): 

 – 750 euro (sociaal tarief voor organisaties met omzet tot €10 miljoen) 

 – 1.000 euro (gemeenten en organisaties met omzet vanaf €10 miljoen)

Pluspakket Fase 2: 
Toepassing van aanpak Mobility Mentoring®

 – Infosheets en trainingsmodules in online kennis- en leer- 

omgeving uit fase 1

 – Opfrissessie (één per professional)

 – Advies op maat over werken met de aanpak in de praktijk

 – Intervisiebijeenkomsten, verdiepende werkgroepen en kennissessies

 – Deelname aan - mogelijk gesubsidieerde - (onderzoek)trajecten

Kosten per jaar (bovenop basislidmaatschap): 

 – 1.750 euro (sociaal tarief voor organisaties met omzet tot €10 miljoen) 

 – 2.500 euro (gemeenten en grote non-profit organisaties met omzet tot 

€450 miljoen)

 – 4.000 euro (gemeenten met omzet boven €450 miljoen)
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Training: werken met Mobility Mentoring®

Als je Mobility Mentoring® gaat toepassen in de praktijk (fase 2) is het een voorwaarde dat uitvoerende professionals training krijgen om te leren werken met de aanpak. 

Daarvoor bieden we een trainingspakket: 'Werken met Mobility Mentoring®’. Daarna kun je eventueel kiezen voor extra opfrissessies (één sessie per professional zit inbegrepen 

in fase 2). Zijn er professionals die nog weinig of geen ervaring hebben met coaching en gespreksvoering? Dan adviseren we om voor die professionals nog een pakket met 

specialistische kennis en training te kiezen. Bijvoorbeeld het pakket ‘Inwoner aan het roer’ of een pakket rond gespreksvoering.

Wat is Mobility Mentoring®?

Het is een brede aanpak om inwoners te ondersteunen zelf hun 

financiële en sociale problemen aan te pakken. Zodat zij weer grip 
krijgen op hun leven en hun leefsituatie duurzaam verbeteren.

In de aanpak zijn 

inzichten uit de wetenschap vertaald in  

uitgangspunten voor het coachen, 

praktische hulpmiddelen  

en concrete toepassing

voor verschillende doelgroepen en organisaties.

Opfrissessie: Mobility Mentoring® in de praktijk
In deze sessie verfrissen we de toepassing van de aanpak & instrumenten 

en wisselen we ervaringen en tips uit over het werken met de aanpak in de 

praktijk op basis van casussen. 

Kosten: 50 euro (digitaal) of 175 euro (op locatie) per professional

Trainingspakket: Werken met Mobility Mentoring®

 – Infosheets en trainingsmodules in online kennis- en leeromgeving over:

 - Theorie en uitgangspunten voor coaching (o.a. hoge verwachtingen, 

positieve aandacht, executieve functies)

 - Introductie met de ondersteunende instrumenten (o.a. Brug 

naar Zelfredzaamheid®, doelactieplannen)

 - Waarderen en complimenten geven

 – Praktijkdag (oefenen met coaching en toepassen instrumenten)

Kosten: 350 euro per professional
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Extra kennis & training
Naast ons lidmaatschap kun je kiezen voor pakketten met specialistische kennis en 

training voor projectleiders en uitvoerende professionals. Je kunt deze pakketten 

ook combineren met een lidmaatschap. Of vul het pluspakket Mobility Mentoring® 

aan met gespreksvoering voor professionals om ze voor te bereiden op de Mobility 

Mentoring®-training.

Oplossingsgerichte gespreksvoering
 – Infosheets en trainingsmodules met in online kennis- en leeromgeving met:

 - Technieken voor gedragsverandering & zelfsturing

 - Technieken voor gespreksvoering om inwoner progressiegericht te 

coachen, stap voor stap te werken aan vooruitgang met gesprekken 

over dromen, mogelijkheden, doelen, hulpbronnen en eerder behaalde 

successen.  

 – Praktijkdag (oefenen met gespreksvoering)

Kosten: 350 euro per professional

Inwoner aan het roer
 – Infosheets en trainingsmodules in online kennis- en leeromgeving met:

 - Theoretische basis over o.a. (fasen van) gedragsverandering, zelfperceptie 

& zelfconcept, schaarste, motivatie, hulpverlenersreflex en zelfsturing.

 - Technieken voor gespreksvoering om inwoner weer in staat te stellen 

regie te pakken over diens eigen leven.

 – Praktijkdag (oefenen met gespreksvoering)

Kosten: 350 euro per professional

Opfrissessie: Gespreksvoering in de praktijk
In deze sessie verfrissen we de gespreksvoering en wisselen we ervaringen 

en tips uit over het werken met de aanpak in de praktijk op basis van casussen. 

Kosten: 50 euro (digitaal) of 175 euro (op locatie) per professional

Acceptance and Commitment Training (ACT)
 – Infosheets en trainingsmodules in online kennis- en leeromgeving met:

 - Theoretische basis voor gedragsverandering & perspectief bieden

 - Technieken voor gespreksvoering om inwoner nieuwe vaardigheden aan 

te leren in het omgaan met negatieve gedachten en pijnlijke emoties, dit 

te koppelen aan persoonlijke waarden en het zetten van concrete stappen 

om flexibiliteit te laten toenemen.

 – Praktijkdag (oefenen met gespreksvoering)

Kosten: 350 euro per professional

Motiverende gespreksvoering
 – Infosheets en trainingsmodules in online kennis- en leeromgeving met:

 - Theoretische basis voor gedragsverandering & stimuleren motivatie

 - Technieken voor gespreksvoering om inwoner te motiveren ambivalentie 

(redenen om niet te veranderen, wel te veranderen) voor zichzelf 

oplossen en op zoek gaan naar innerlijke doelen, waarden en drijfveren en 

zelfeffectiviteit. 

 – Praktijkdag (oefenen met gespreksvoering)

Kosten: 350 euro per professional


