SUCCES VAN
ERVARINGSDESKUNDIGHEID

ONTWIKKELING
& ONTPLOOIING
Succesvolle samenwerking op het
gebied van ontwikkeling en
ontplooiing van cliënten: we
investeren samen in het concept
van ‘Recovery College’

VOORLICHTING
We maken ons sterk voor
maatschappelijke betrokkenheid van burgers en voor het
doorbreken van stigma’s
over cliënten. Voorlichting is
hierin een eﬀectief
instrument.

DE KRACHT VAN
SAMENWERKEN
SUCCESVOL SAMENWERKEN OP HET
GEBIED VAN ERVARINGSDESKUNDIGHEID:
DAT DOEN WIJ ALS ZES ORGANISATIES
IN DE REGIO TILBURG/BREDA.

EIGEN
REGIE
Meer eigen regie voor kwetsbare
burgers door een eﬀectief
zelfhulpinstrument! Wij scholen
samen trainers voor WRAP
(Wellness Recovery Action Plan).

OPLEIDEN
Opleiden is voor ons alle zes
een kerntaak. Via diverse
professionele opleidingen
worden (ex-)cliënten getraind
om hun ervaringsdeskundigheid in te zetten.

DE REGIEGROEP
Ervaringsdeskundigheid en
zelfredzaamheid gaan hand in hand.
Het vliegwiel en aanspreekpunt van
ons netwerk wordt gevormd door
ervaringsdeskundigen.

SAMEN HERSTELLEN
(Ex-)cliënten ondersteunen met hun
ervaringskennis cliënten bij hun herstelproces. Een zeer eﬀectieve vorm van
participatie, waar we graag mee werken.
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persoonlijk plan, waarin hij stapsgewijs ontdekt welke instrumenten het beste bij zijn persoon
lijk welzijn passen, en hoe deze inzetbaar zijn. Zo kan de cliënt, zowel in betere als moeilijke
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Zij worden intensief begeleid in het omzetten van hun kwetsbaarheid en soms heftige ervarin
gen naar inzicht en kracht. Vanuit hun intrinsieke ervaringen kunnen ze anderen ondersteunen.
SAMENWERKEN
OP HET
ZoSUCCESVOL
geven zij een
extra dimensie aan
de zorg die professionals leveren.
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Zie www.howietheharp.nl
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(Wellness Recovery Action Plan).

Meer participatie
Door onze samenwerking participeren meer cliënten succesvol in de samenleving. Ook maken
ze kennis met andere maatschappelijke vraagstukken waar ze hun ervaringsdeskundigheid
willen inzetten.
SUCCESVOL SAMENWERKEN OP HET

OPLEIDEN
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Grotere groep rond cliënt
Opleiden is voor ons alle zes
DAT DOEN WIJorganisaties
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Via diverse de inzet
Als maatschappelijke
betrekken we een grotere groepeenbijkerntaak.
onze cliënten:
professionele
opleidingen
van ervaringsdeskundigen,
familie en naasten blijkt van grote waarde bij hun herstelproces.
IN DE REGIO TILBURG/BREDA.
worden (ex-)cliënten getraind
om hun ervaringsdeskundigheid in te zetten.

Doen in plaats van beloven
Waar anderen roepen dat het kan, zijn wij allang bezig. Ervaringsdeskundigheid activeert!
Eigen kennis en ervaring kunnen delen geeft voldoening en zet andere mensen in beweging.
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Eén aanspreekpunt
Elke gemeente die meer wil weten over ervaringsdeskundigheid, bieden we een aanspreekpunt
voor vragen, voorlichting en advies. Korte lijnen, dus snel de juiste informatie.
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Een zeer effectieve vorm van participatie, waar we graag mee werken.
De ondersteuning door (ex-)cliënten start snel en loopt door tijdens hun behandeling en de
nazorgperiode.
Met gesprekken OP
en telefonisch
contact worden en blijven zij gemotiveerd: ze
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ondervinden begrip en erkenning van iemand die uit eigen ervaring
weet wat ze doormaken.
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opleidingenzorg niet meer
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hebben
toegang tot een vorm van langdurige zorg
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wijze van participatie, met goede resultaten.
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Ervaringsdeskundigheid
en zelfredzaamheid gaan hand in hand. Het vliegwiel en
doorbreken van stigma’s
aanspreekpunt van ons netwerk wordt gevormd door ervaringsdeskundigen.
over cliënten. Voorlichting is
hierin een eﬀectief
Om onze
samenwerking daadwerkelijk inhoud te geven, is een goedwerkend vliegwiel nodig.
instrument.
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Een aantal ervaringsdeskundigen uit onze zes organisaties geeft gezamenlijk sturing aan
SUCCESVOL
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HETnaar nieuwe
de samenwerking. Zij kennen elkaars organisaties
en zijn
voortdurend opOPzoek
ERVARINGSDESKUNDIGHEID:
kansen en initiatieven om hun expertiseGEBIED
breed inVAN
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Voor elke gemeente die meer wil weten over ervaringsdeskundigheid en onze samenwerking
IN Zij
DEkunnen
REGIO voorlichting
TILBURG/BREDA.
hierin, fungeert deze groep als aanspreekpunt.
en advies geven over het
hoe en waarom van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Op welke manieren wordt er nu mee
gewerkt? Wat is de kracht ervan en wat levert het op voor de cliënt en de samenleving?
Zo krijgt een gemeente snel inzicht in de vele vormen en mogelijkheden van ervaringsdeskun
digheid, vanuit verschillende expertises. Korte lijnen werken het best!
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Ook nemen
ze deel aan bijeenkomsten
rondom het thema, bijvoorbeeld als spreker of panellid.
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Onze cliënten ervaren dikwijls een stigmatiserende houding van anderen. Ook daarom vinden
we voorlichting belangrijk: meer kennis van zaken kweekt immers begrip. Dé manier om
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tegen te gaan!
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Succesvolle samenwerking op het
Ervaringsdeskundigen hebben cliëntervaring binnen de psychiatrie en/of
verslavingszorg
gebied van ontwikkeling en
en maatschappelijke opvang. Ze hebben het vermogen ontwikkeld om ontplooiing
op grondvan
van
eigen
cliënten: we
herstelervaringen ruimte te maken voor het herstel van andere kwetsbare
burgers.
investeren
samen in het concept
van ‘Recovery College’

Hun ervaringskennis is zeer waardevol en werkt aantoonbaar goed. De inzet van hun
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