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Eigen kracht benutten voor herstel
Participeren… Burgers aanspreken op hun eigen kracht en
verantwoordelijkheden… Gemeenten zijn hard bezig om deze nieuwe
beleidsdoelen in de praktijk vorm te geven. Steeds vaker worden
hierbij ervaringsdeskundigen ingezet. Terecht, want dat werkt!
Gewoon meedoen in de maatschappij.
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Howie the Harp
Wie herstelt van een psychische aandoening, kan
een belangrijke bron van kracht zijn voor het herstel
van anderen. Die visie staat centraal in de aanpak van
Howie the Harp. Deze man uit New York bracht ruim
2 jaar door in psychiatrische instellingen. Daarna leerde
hij als dakloze het harde leven op straat kennen. Hij
ontwikkelde in samenwerking met Community Access
USA in 1992, een effectieve peer-to-peer aanpak voor
en door mensen met een psychiatrisch verleden.
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Howie the HarpTM is een geregistreerd handelsmerk van Community Access USA.
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Leren van en met elkaar
Tijdens de opleiding staan empowerment, praktijk
kennis en theorie centraal. De studenten leren alles
wat zij nodig hebben om hun ervaringsdeskundigheid
succesvol in te zetten in een gewone baan.
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Van jezelf houden
Tegenslag als leermoment
Kwetsbaarheid is het proberen van nieuwe
dingen en het risico nemen om te falen, inzien
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kracht, wanneer alles om hen heen donker is.
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Martijn van Son, student Howie Brabant

7

Geen enkel traj
ect bij Howie is
hetzelfde. Daaro
m leveren we
maatwerk aan
diverse doelgro
epen
waarbij we altijd
een gemeen
schappelijk doel
nastreven.
Roger Premuzak,

coach Howie Rotte

rdam

hun
r leren, is om
ie
h
n
te
n
e
d
u
Wat st
die
n naar kennis
e
tt
ze
te
m
o
ervaringen
nen inzetten.
n
u
k
jk
ti
k
ra
sp
p
ze in de beroe
aal dat je
ces is het cruci
ro
rp
e
le
t
a
d
In
eigen
afstand naar je
e
ld
a
a
p
e
b
n
e
met e
t je hier
rt kijken en da
e
le
n
e
g
n
ri
a
rv
e
ittrekt.
levenslessen u
Odette Hensen

Omdat ik een ve

, projectleider Ho

rslaving heb geh
ad
betekent dit nie
t dat ik een and
er
niet kan helpen
. Ik haal juist iets
positiefs uit een
negatief verled
en.
Robbert Nooteboo

m, student Howie

Brabant

wie Amsterdam

‘Als je een goede
ervaringsdeskundige
wilt worden, moet je
jezelf en de patronen
en valkuilen die bij je
horen, goed leren
kennen’
Bea Jongsma, coach Howie Amsterdam

Howie the Harp staat voor HOOP.

momenten gooi je al je persoonlijke dingen

Als je (weer) van jezelf houdt en je wilt

op tafel. Ik heb mij verwonderd over hoeveel

jezelf beter leren kennen, gun jezelf dan de
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heel heftige discussies hebt en heftige
onderwerpen bespreekt. Juist op dat soort
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Jip Dijcks, student Howie Brabant
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Werk mee met Howie the Harp!
Met het unieke opleidingsprogramma van Howie the Harp
kunnen mensen die herstellen van hun ontwrichtende levens
ervaring een nieuwe start maken in een betaalde baan. Werk
mee en maak het verschil!

Deelt u de idealen van Howie the Harp?

mensen met een eigen ervaring in de

programma van Howie the Harp werken

Of wilt u meer weten over mogelijkheden

Steun dan deze effectieve opleiding!

psychiatrie, verslaving, thuis/dakloosheid of

studenten gericht toe naar herstel en

om Howie the Harp te ondersteunen?

Dat kan door een opleidingsplaats voor

op psycho-sociaal gebied een unieke kans

betaald werk. En met behulp van hun inzet

Kijk dan op www.howietheharp.nl.

een van de studenten te financieren,

om hun kracht en kwaliteiten te ontdekken.

kunnen zorgaanbieders en gemeenten

door een werkervaringsplek of

Niet alleen voor zichzelf, maar ook om

vervolgens de ondersteuning van cliënten

Locaties Howie the Harp

werkplek voor hen in te richten, of door

anderen te ondersteunen bij hun herstel.

en kwetsbare burgers effectief vormgeven.

Rotterdam Koninginneweg 300, 3078 GS

vallen te verwijzen naar een van onze

De opleiding kost € 5.500,– (BTW vrijgesteld)

De ervaringsdeskundigen van Howie the

Waalwijk Taxandriaweg 8a, 5141 PA

opleidingscentra. Hiermee biedt u

per opleidingsplaats. Studenten ontvangen

Harp kunnen goed aan de slag in het sociale

t 0416 34 83 20

hiervoor geen studiefinanciering.

domein, bijvoorbeeld in wijkteams en

Amsterdam Aalbersestraat 244 (zij-

Voor (gedeeltelijke) financiering kunnen

(F)ACT-teams. Daarnaast vinden zij ook

ingang Sam van Houtenstraat) 1067 GM

zij soms echter wel terecht bij gemeenten,

werk als woonbegeleider, casemanager,

t 06 105 29 394

het UWV of hun zorginstelling. Howie the

voorlichter of trainer. In dit soort functies

Harp heeft een scholingsovereenkomst

adviseren zij hulp- en zorgverleners en

met het UWV. Hiermee voldoen wij aan

werken zij mee aan de ondersteuning

de eisen die worden gesteld aan het

van cliënten en kwetsbare burgers.

t 088 2716 372

werkzoekenden die binnen de doelgroep

Amsterdam

inkoopkader Scholing UWV 2011.
Info

Rotterdam

Inzetten op ervaringsdeskundigheid is slim

Heeft u vragen over de opleiding of de inzet

investeren. Het mes snijdt immers aan twee

van studenten op een werkervaringsplek?

kanten. Met behulp van het scholings
Waalwijk

Voor
088 2716 372
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