Werken met ervaring vraagt MOED!
Ervaringsdeskundigen hebben hun eigen ingrijpende levenservaringen
tot ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid ontwikkeld. Deze inzet
is een belangrijke bron van kracht voor anderen in vergelijkbare
levensomstandigheden.
Ben jij werkzaam in het sociale domein
of de zorg en werk je met cliënten met
psychische en/of psychosociale problemen?
Heb je zelf een ingrijpende levenservaring
doorgemaakt en overweeg je deze om te
zetten naar ervaringsdeskundigheid?
Met MOED kan dat!
In de Medewerkers Opleiding tot
ErvaringsDeskundige staan ontwikkeling
van ervaringskennis, theoretische en
praktijkkennis op het programma. Hiermee
maak je de beroepsvaardigheden van
een ervaringsdeskundige eigen. Als je in
het bezit bent van een relevant mbo-4
diploma in zorg en welzijn volg je het
keuzedeel ervaringsdeskundigheid.
Deze rond je af met een mbo-4 certificaat.
Het resultaat wordt opgenomen in
het diplomaregister. Hiermee kun je

je profileren áls en solliciteren óp functies
als ervaringsdeskundige.
Aspecten uit de opleiding:
–– Kennis over ervaringsdeskundigheid,
kerntaken, belangrijke begrippen als;
ontwikkelprocessen, empowerment,
eigen kracht, stigmatisering en zelfhulp.
–– Werkvormen en tools die het proces
om eigen regie ter hand te nemen
mogelijk maken.
–– Omgaan met levensgebeurtenissen
en de impact ervan op zelfbeeld, 		
identiteitsgevoel en wereldbeeld.
–– Begeleiden van cliënten bij hun
ontwikkeling door inzet van 		
ervaringsdeskundigheid
–– Eigen ervaringskennis afgestemd 		
aanbieden, delen en weten wanneer
eigen ervaringen achterwege laten
van belang is.
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‘Het is heel
anders om als
ervaringsdeskundige
je team in te stappen,
ik twijfelde echt
aan alles maar door
de erkenning en
herkenning bij elkaar
voelde ik me stap
voor stap zekerder.’
Esther Deibel, oud-student
en coach Howie Brabant

Verweven in het opleidingsprogramma werk
je structureel in kleine reflectiegroepen
onder begeleiding van een coach aan je
eigen leer- en ontwikkelproces.
De opleiding
Gedurende het jaar ga je eens per twee
weken een dag naar school. In totaal zijn dit
21 dagen, 150 uur in totaal. Daarop volgen
nog enkele dagen voor de eindpresentaties.
Daarnaast besteed je 570 uur aan
praktijkgerelateerde portfolio-opdrachten
onder begeleiding van een collega
(ervaringsdeskundige).
Kosten
De kosten voor de opleiding bedragen
2.250 euro (vrijgesteld van btw).
Locaties
De opleiding wordt op vier locaties
aangeboden; Rotterdam, Amsterdam,
Utrecht en Waalwijk.
Informatie en aanmelden
t 088 2716 372
e howietheharpmme@pameijer.nl

Kijk voor meer informatie op
www.howietheharp.nl

