START OPLEIDING
ERVARINGSDESKUNDIGHEID
IN AMSTERDAM

WAAROM DIT INITIATIEF EN
VESTIGING IN AMSTERDAM
Inleiding door Louise Olij, Directeur Strategie & Innovatie bij HVO-Querido
In de regio Amsterdam is veel animo voor een opleiding waarin mensen hun
mensen leren hun persoonlijke ervaring op een professionele manier verder
ontwikkelen. Steeds meer mensen willen werk maken van wat ze hebben
meegemaakt en hoe ze anderen kunnen ondersteunen met de inzet van eigen
ervaringen. Alle reden dus voor HVO-Querido, om de komst van Howie the
Harp naar Amsterdam te faciliteren. HVO-Querido erkent ervaringsdeskundigheid al jaren als waardevolle competentie maar miste een opleidingsmogelijkheid op MBO-niveau met stages in deze regio.
Howie the Harp is een beproefde opleiding. De komst van deze leergang naar
de regio Amsterdam mag je gerust een boost noemen voor de professionalisering van ervaringsdeskundigheid.

ACHTERGROND, VISIE EN TOEKOMST
VAN HOWIE THE HARP™
Inleiding door Natalie Bunschoten, manager bij Pameijer/+Vijf
Ieder mens levert een waardevolle bijdrage aan de samenleving – dat is ons
uitgangspunt! Howie the Harp™ draagt bij aan de emancipatie van mensen
met psychische, psychosociale kwetsbaarheden en/of een verslavingsachtergrond. Howie the Harp™ leidt mensen op in de profit en non-profit sector.
Er zijn twee opleidingen:
1. Een eenjarige fulltime opleiding voor mensen met een doorleefde ervaring in de psychiatrie/verslavingszorg. Hierbij is de ervaring in zekere zin
ontwrichtend geweest in het leven. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van
sociale rollen en (maatschappelijk) perspectief.
2. En een deeltijdopleiding voor medewerkers die een zorgopleiding achter
de rug hebben of werkzaam zijn in de maatschappelijke sector, die hun
eigen doorleefde ervaring willen integreren in hun beroepshouding. Tijdens
de opleiding zijn zij werkzaam in de zorg en/of maatschappelijke sector.
Dit gebeurt allemaal vanuit het basisprincipe: To bring consumers into the system, to change services from within, zoals Howard Geld – de naamgever van
Howie the Harp - het zo mooi onder woorden bracht.

GEGREPEN DOOR HET CONCEPT
Inleiding door Dagvoorzitter Karla Nijnens
Dagvoorzitter Karla Nijnens kwam drie jaar geleden op het spoor van Howie
the Harp. Tijdens een studiereis naar New York kwam ze in aanraking met
Community Access, de organisatie die Howard Geld, toen nog dakloos, een
baan gaf. Ze was meteen gegrepen door het concept en bracht destijds een
kort bezoek aan een van de klassen. Het was niet zonder trots dus, dat ze de
introductiebijeenkomst van Howie the Harp in Amsterdam leidde.

EEN SNELKOOKPAN VAN ERVARINGEN
Presentatie door Richard van Vliet van Pameijer/+Vijf
Howie the Harp is een heel mooi en intensief traject. Voor mij is een groep
Howie the Harp-studenten als een snelkookpan. Verschillende ervaringen
komen erin samen en ontmoeten elkaar. Dankzij de opleiding moet je met
je eigen proces en dat van anderen aan de slag; peer-to-peer learning in de
woorden van de opleidingsprofessionals. Ik vind dat dé manier voor studenten
om ervaringskennis op te bouwen.
Na de theoriefase gaan studenten oefenen in praktijk om deze kennis op een
ervaringsdeskundige manier in te zetten. In dit gehele proces krijgt iedere student ondersteuning van een ervaringsdeskundige coach.

360 studenten zijn landelijk gestart met de opleiding
28% van de studenten valt uit
56% is afgestudeerd. Dit is exclusief studenten die langer over
de opleiding doen en klassen die nog draaien.
76% heeft na afstuderen betaald werk gevonden

ZINGEVING
HOOP
KRACHT
TALENT

Stephanie Melcherts, student van de 9de
lichting Howie the Harp in Rotterdam
Stephanie vertelde over haar herstelervaring
met o.a. depressie en ptss. Ook sprak ze over
het stigma dat ze heeft ervaren. Kern van haar
verhaal was de waarde en het proces bij Howie
the Harp, waarin thema’s als zingeving, hoop,
kracht en talent centraal staan. Stephanie kijkt
uit naar de toekomst!

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Tientallen aanwezigen waren er getuige van dat
Natalie Bunschoten van Pameijer en Louise Olij van
HVO-Querido hun handtekening zetten onder de
samenwerkingsovereenkomst. HVO-Querido maakt het
mogelijk dat Howie the Harp, de opleiding waarvan Pameijer
licentiehouder is, ook in Amsterdam van start gaat.

AFTERPARTY

Belangstelling voor Howie the Harp?
De eerste informatiebijeenkomsten voor aankomende
studenten en belangstellenden vinden plaats op:
21 februari, 7 maart en 22 maart
Tijdstip: 13.30-15.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)

Locatie:
House of Watt, James Wattstraat 73
1097 DL Amsterdamdam (vlakbij Amstel Station)
Voor vragen en aanmeldingen gebruik je het
contactformulier op www.howietheharp.nl

