Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen zijn cliënten die door persoonlijke
ervaringen deskundig zijn op bepaalde gebieden. Door te
reflecteren op eigen ervaringen kunnen zij hun kennis delen
om anderen te helpen. De hulp bestaat uit het proces
ondersteunen vanuit herkenning.
“Ik kan mij goed inleven in
andere mensen. Ik wil graag
leren om hier een balans in
te vinden, zodat ik mijzelf
niet vergeet. Ik wil cliënten
ondersteunen bij het vertellen
van hun verhaal, zodat zij zich
begrepen voelen.”
Dimitri Roelands

Mensen benaderen
vanuit ervaringen

Wat kunnen ervaringsdeskundigen voor organisaties
betekenen?
Op verschillende gebieden kan de inzet of betrokkenheid
door ervaringsdeskundigen een meerwaarde zijn binnen
onze organisatie. Zij kunnen (vanuit hun specialisme) ook
ingezet worden op scholen, andere zorgaanbieders en gemeentes. De inzet kan bestaan uit:
• Scholing medewerkers;
• Co-training bij opleidingen/cursussen;
• Raden ondersteunen (vanuit ervaringsdeskundigheid);
• Cliëntenpanel ondersteunen;
• Adviesgroep/steunpunt;
• Geven van voorlichting/gastspreker;
• Sollicitatiegesprekken;
• Geven van presentaties.

Wat kunnen ervaringsdeskundigen voor cliënten
betekenen?
“Ik wil naar school, huiswerk maken en mijn school
afmaken. Vervolgens wil ik
graag andere mensen helpen.
Vooral mijn ervaringen met
alcohol en drugs wil ik delen
met anderen.”
Menzo-Jan Giesbert

Passende opleiding,
betrokken coach

“Zoveel mogelijk zelf leren,
dat wil ik. Daarna wil ik mijn
kennis inzetten om anderen
te helpen.”
Duncan van Scheijndel

Vanuit ervaring kunnen de ervaringsdeskundigen veel voor
andere cliënten betekenen, zoals:
• Opkomen voor jezelf;
• Helpen bij het maken van keuzes;
• Leren omgaan met je beperking;
• Een luisterend oor bieden/persoonlijk advies geven;
• Ondersteuning bij bepaalde problemen zoals
verslaving of boosheid.

Welke opleiding
en ondersteuning krijgen zij?
De ervaringsdeskundigen volgen een gecertificeerde
opleiding om hun kennis en ervaringen goed te kunnen
inzetten binnen onze organisatie. Dat is de opleiding
‘Ik deel mijn ervaring’ op Fontys Hogeschool, sociale
studies. In de opleiding worden de volgende ervaringsgebieden besproken:
• Leren;
• Verandermomenten;
• Hulpverlening/hulpverleners;
• Erbij horen.
Zij worden ondersteund door een coach.
De coach helpt tijdens voorbereiding
en verloop van de opleiding, volgt
ontwikkelingen en levert een
bijdrage aan de inzet van de
ervaringsdeskundigen binnen
de organisatie

Meer
informatie?
“Leren en jezelf ontwikkelen.
Jouw kennis delen met
anderen. Niet alleen jezelf
sterker maken, ook de
mensen om je heen.
De ervaringsdeskundigen van
Gors spreken uit ervaring!”
Carola van Schouwen - de Vos

Wil je meer weten of een aanvraag doen? Neem dan contact
op met Carola van Schouwen via
Cvanschouwen-devos@gors.nl of
06-30 210 689.

Over Gors
Onze 700 medewerkers en ruim
300 vrijwilligers zetten zich met
passie in voor de best mogelijke
mensgerichte ondersteuning en zorg.
Bij wonen, werken, leren, vrije tijd en
behandelingen. Aan huis en op diverse locaties
in Zeeland aan meer dan 800 kinderen,
volwassenen en ouderen met een beperking en/
of hersenletsel. Meer informatie op www.gors.nl.
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