Voorbeelden voor inzet Mobility Mentoring®
Woningcorporaties
Woningcorporaties huisvesten veel
huurders met een laag inkomen, waardoor er sprake is van een betalingsrisico. Ze leveren daarom jaarlijks veel
inspanningen om schulden en het
huisuitzettingen te voorkomen. Voor
woningcorporaties is het waardevol
om inzicht te krijgen in de effecten
van langdurige stress, door onder
meer financiële problemen, op het
gedrag van hun huurders. Kennis over
de theorie achter Mobility Mentoring®
en de instrumenten uit deze aanpak,
kan woningcorporaties helpen om hun
beleid en dienstverlening zo in te richten dat betalingsrisico’s en huisuitzettingen voorkomen worden. Ook kunnen
gemeenten en woningcorporaties van
elkaar leren en zo de samenwerking
rond kwetsbare mensen verbeteren.
GGD
Mensen die langdurig in armoede leven
of te maken hebben financiële problemen hebben vaak ook problemen met
hun gezondheid. Maakt armoede ziek?
Stress wordt een steeds groter gezondheidsrisico in onze samenleving. De
inzichten uit de hersenwetenschap en
de Mobility Mentoring® aanpak kunnen
helpen bij effectieve interventies en
begeleiding voor een gezonder leven.
Het geeft ook de mogelijkheid te kijken
naar de samenwerking met andere
organisaties om kwetsbare inwoners
beter te bereiken en te ondersteunen.

Jeugdhulp
Ruim 400.000 kinderen groeien op
in een gezin dat moet leven rond het
bestaansminimum. Zij lopen kansen
mis die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Opgroeien in armoede
zorgt voor veel risicofactoren die een
negatieve invloed kunnen hebben op
de ontwikkeling van een kind. Goed
ontwikkelde executieve functies en een
goede zelfregulatie bijvoorbeeld. En die
zijn heel belangrijk in het dagelijks leven
en op school. Of later tijdens studie of
werk, maar ook in het sociale leven. Het
is daarom van groot belang dat in de
hulpverlening aan gezinnen die leven in
armoede ook aandacht wordt besteed
aan de effecten daarvan op de opvoeding en ontwikkeling van het kind.
Ouders en kinderen kunnen elkaar
gevangen houden in een dynamiek
van armoede, maar kunnen elkaar ook
ondersteunen om deze dynamiek te
doorbreken. Dat perspectief is nieuw.
Samen met uw organisatie kunnen we
kijken naar een passende twee-generatie-aanpak die beter aansluit op de
leefwereld van het gezin en waarin we
rekening houden met zowel de behoeften van de ouders als van de kinderen.

Informatie
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op:
www.mobilitymentoring.nl
Of neem contact op via
info@mobilitymentoring.nl

Mobility Mentoring® Netwerk Nederland
Platform31 zorgt, in samenwerking met EMPath, voor doorontwikkeling van Mobility Mentoring® in Nederland. De aanpak vraagt onder meer om vertaling naar de
Nederlandse context, zodat het geschikt is voor toepassing in de Nederlandse hulpen dienstverlening. Platform31 biedt daarom een leernetwerk in Nederland voor
gemeenten en non-profit organisaties die al werken met Mobility Mentoring® of hiermee aan de slag willen. Uitgangspunt is om met elkaar te leren en te zorgen voor een
optimale doorontwikkeling en toepassing van de aanpak. In een aantal pilots bekijken
gemeenten komende tijd de eerste resultaten van het werken met de aanpak.
Kijk voor meer informatie over het netwerk en ons aanbod op
www.mobilitymentoring.nl

Koningin Julianaplein 10,
2595AA Den Haag

Postbus 30833,
2500GV Den Haag

www.platform31.nl
twitter: @platform31

www.mobilitymentoring.nl

Mobility Mentoring Nederland
®

‘Chronische stress, door bijvoorbeeld armoede en schulden, werkt
verlammend op ons vermogen problemen op te lossen en doelgericht
te werken.’ Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van
Mobility Mentoring®, een aanpak uit Boston, op basis van inzichten
van Harvard uit de hersenwetenschap. Het is ontwikkeld door de
Amerikaanse social work-organisatie EMPath en richt zich op het
bereiken van economische zelfredzaamheid en het verminderen
van stress. Platform31 zorgt, in samenwerking met EMPath, voor
doorontwikkeling van de aanpak en toepassing in de Nederlandse
hulp- en dienstverlening.

®

Wat is Mobility Mentoring ?
Het uitgangspunt van Mobility Mentoring® is het wetenschappelijke inzicht dat
chronische stress invloed heeft op het gedrag van mensen. Mensen met chronische
stress gaan meer bij de dag leven, zijn minder goed in staat om doelen en prioriteiten te stellen, emoties te reguleren en strategieën te ontwikkelen voor als het
tegenzit. Dit vraagt om hulp- en dienstverlening die daar rekening mee houdt.
Mobility Mentoring® ondersteunt mensen
om hun financiële en sociale problemen
aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven. De hulp- en
dienstverlening richt zich op meerdere
sociale problemen, die in samenhang met
elkaar worden aangepakt. Sommige doelen
kunnen pas worden bereikt als andere zijn
behaald.

Het gaat dus om een brede, integrale aanpak waarin niet alleen wordt gekeken naar
het vinden van betaald werk dat voldoende
oplevert om van rond te komen maar ook
naar levensdomeinen die daarmee samenhangen. Gezinnen werken bijvoorbeeld
aan betaalbare huisvesting, stabiele zorg
voor kinderen, voldoende opleiding en een
goede gezondheid.

®

Mobility Mentoring in uw dienstverlening

‘Het beeld dat mensen niet
gemotiveerd zijn, komt in
een ander daglicht te staan
als je de invloed van stress
onderkent. Het gedrag is niet
de oorzaak van de problemen,
de problemen zijn de oorzaak
van het gedrag.’
Nina Kox, projectleider Platform31
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Mobility Mentoring voor gemeenten
Diverse gemeenten en non-profit organisaties werken al volgens de Mobility Mentoring® aanpak. De professional, bijvoorbeeld
een sociaal werker, een jeugdhulpverlener
of schuldhulpverlener, biedt coaching aan
mensen die met financiële problemen bij
de gemeente komen. Als mentor gaat de
professional uit van een gelijkwaardige
relatie en sluit zij aan bij de vragen en
behoeften van de deelnemer. De professional werkt samen met de deelnemer aan
het verbeteren van doelgericht handelen,
hun doorzettingsvermogen en veerkracht.
De professional doet dit met behulp van de
instrumenten uit de Mobility Mentoring®
aanpak en door te coachen op het versterken van de executieve vaardigheden van de
deelnemer. Dit draagt eraan bij dat de deelnemer weer doelgerichter gaat handelen
en uiteindelijk zelfredzamer wordt.

In de coaching maakt de professional
gebruik van verschillende ondersteunende
instrumenten:
• Brug naar Zelfredzaamheid®: biedt
ondersteuning aan de deelnemer bij het
stellen en behalen van doelen en geeft
inzicht in de vooruitgang. De brug geeft
inzicht in sterktes en uitdagingen van
een deelnemer en laat samenhang zien
tussen verschillende levensdomeinen als
welzijn, huisvesting, financiën en werk.
• Doel-actieplannen: hierin werken
professional en deelnemer samen uit
welke stappen de deelnemer gaat zetten
om de doelen te bereiken. Het plan
maakt inzichtelijk welke (kleine) stappen
er nodig zijn om de (grotere) doelen te
behalen en laat vooruitgang zien.
• Beloning: professional kan met positieve
(materiële en immateriële) prikkels deelnemers helpen om hun doelen te realiseren.

De uitgangspunten van Mobility
Mentoring® zijn niet alleen bruikbaar
voor gemeenten, maar ook voor andere
organisaties die te maken hebben met
mensen die financiële of andere sociale
problemen hebben. Werkt u bijvoorbeeld
bij een woningcorporatie of GGD, in
de jeugdhulpverlening, of bij UWV of
Belastingdienst? Ook u kunt in uw
dienstverlening rekening houden met
het inzicht dat chronische stress invloed
heeft op het gedrag van mensen. Dit kan
de relatie met uw cliënten en uw samenwerkingspartners ten goede komen.
Bovendien kunt u zo ook zelf meer sturen
op positief gedrag.
Een aantal voorbeelden van dienstverlenende principes waar ook u rekening
mee kunt houden:
• Vermijd nog meer stress: ontvang
uw klanten in een stressvrije omgeving.
Zorg voor een ruimte waarbij men het
gevoel krijgt van een warm welkom;
‘een huiskamer gevoel’.
• Vermijd grote cognitieve belasting:
bied informatie aan op een eenvoudige
manier en via meerdere kanalen.
Vermijd ingewikkelde (toegangs)procedures. Stuur herinneringsberichten.
• Versterk de executieve functies:
help uw klanten waar mogelijk bij het
plannen en het maken van afspraken
en het stellen en behalen van doelen.
• Zoek naar mogelijkheden om het
gewenste gedrag makkelijker te
maken: bijvoorbeeld met behulp van
nudging.

Wilt u in uw beleid en de uitvoering daarvan ook rekening houden met de impact
van stress? En wilt u het voor mensen makkelijk maken om het gewenste gedrag te
vertonen? Als niveau 1- lid van het Mobility
Mentoring® Netwerk krijgt u toegang tot
verdiepende informatie die u hiervoor kunt
gebruiken. Wilt u liever meer maatwerk
voor uw organisatietype? Mail dan naar
info@mobilitymentoring.nl. Dan kijken
we samen naar de mogelijkheden.

