
Ben jij medewerker in de maatschappelijke 
sector mét een eigen ervaring? Bijvoorbeeld 
in de psychiatrie, verslavingszorg of op 
psychosociaal gebied? Heb je besloten 
dat het tijd is open te zijn over je ervaring 
en overweeg je deze om te zetten naar 
ervaringsdeskundigheid? Met de eenjarige 
opleiding tot ervarings deskundige voor 
medewerkers kan dat!

Je maakt je de beroepsvaardigheden van 
een ervaringsdeskundige eigen. In de 
opleiding staan ontwikkeling van ervarings
kennis, theoretische en praktijk kennis 
op het programma. Als bewijs dat je de 

opleiding goed hebt afgerond, ontvang je 
een certificaat. Daarmee kun je solliciteren 
op vacatures voor ervaringsdeskundige, 
of je binnen de organisatie waar je werkt 
profileren als medewerker met ervarings
deskundigheid. 

Het programma van de opleiding bevat  
de volgende thema’s:
– persoonlijke ontwikkeling
– de competenties van de ervarings

deskundige
– achtergrondkennis over ervarings

deskundigheid
– tools voor in de praktijk

Ervaring werkt! 

Wie kan herstellen van een ingrijpende levensgebeurtenis, 
is een belangrijke bron van kracht voor het herstel van anderen.



De opleiding
Je gaat 18 dagen naar school (1 dag 
per 2 weken) + enkele dagen voor de 
eindpresentaties.

Iets voor jou?
Je bent werkzaam in de maatschappelijke 
sector en kent het proces van eigen  
herstel. Je hebt de ruimte om naast je 
dagelijkse werkzaamheden een volledige 
dag per 2 weken naar school te gaan.

Kosten
De opleiding kost 1495,.

Locaties Howie the Harp
Rotterdam Koninginneweg 300, 3078 GS
t 010 8700 740 
Amsterdam Aalbersestraat 244  
(zijingang Sam van Houtenstraat) 3072 ZL 
t 06 105 29 394

Informatie en aanmelden
t 010 870 07 40
e howietheharpmme@pameijer.nl

Howie the Harp

Dit is een eenjarige opleiding

tot ervaringsdeskundige voor  

mensen met een eigen ervaring  

in de psychiatrie, verslavingszorg  

of op psychosociaal gebied.  

Deze opleiding kent een apart 

programma voor professionals  

die werken in de maatschappelijke 

sector én zelf een ervaring hebben. 

 ‘Het is best spannend 
om me als ervarings
deskundige te gaan 
profileren. De onder
linge herkenning van 
medestudenten heeft  
me geholpen die stap  
te zetten.’ 
 Jolanda Feijt, student Kijk voor meer informatie op 

www.howietheharp.nl


