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Veel professionals hebben zelf ervaring met psychische problemen, 

verslaving of huiselijk of seksueel geweld. In de cursus Eigen ervaringen 

en ervaringskennis inzetten binnen het sociaal werk leer je hoe jij je 

eigen ervaringen bewust kunt gebruiken bij de ondersteuning van 

cliënten. Je leert, samen met anderen, hoe je je persoonlijke ervaringen 

als bron van kennis en deskundigheid kunt inzetten. 

Wat is ervaringsdeskundigheid?

Ervaringsdeskundigheid is de vaardigheid 
om kennis en ervaring over het eigen 
herstelproces, gecombineerd met 
ervaringen van anderen, zodanig in te 
zetten dat dit ondersteunend is voor 
mensen met een kwetsbaarheid of een 
beperking. Ervaringsdeskundigen hebben 
zodanig afstand genomen van hun eigen 
problematiek dat zij hun eigen ervaringen 
en die van anderen functioneel kunnen 
inzetten.

Nieuw domein binnen de GGz

Ervaringsdeskundigheid groeit 
gaandeweg uit tot een nieuw domein 
binnen de GGz, verslavingszorg, sociale 
wijkteams, maatschappelijke opvang 
en jeugdzorg. Ook in de hulpverlening 
rond huiselijk en seksueel geweld speelt 
ervaringsdeskundigheid een steeds 
belangrijkere rol. Ervaringsdeskundigheid 
kan worden ingezet in aparte functies, zoals 

die van ervaringswerkers. Maar ook van 
professionals en docenten in het sociaal 
domein wordt steeds vaker verwacht dat 
ze hun persoonlijke ervaringen inzetten. 
Hulpverleners en docenten worden 
uitgenodigd om uit te komen voor eigen 
cliëntervaringen en deze bewust en 
functioneel in te zetten als waardevolle 
‘derde bron’ van kennis. Deze derde bron 
bevat de persoonlijke ervaringen als bron van 
kennis en deskundigheid. 

Eigen kracht

Bovendien past het toepassen van 
ervaringskennis ook heel erg goed bij de 
decentralisaties en de Wmo. Alles draait 
om eigen kracht, eigen netwerk, op je 
eigen manier en in de eigen omgeving. 
Daarnaast levert het inzetten van eigen 
ervaring een bijdrage aan het verminderen 
van uitsluiting en stigmatisering doordat er 
meer openheid komt. 
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Voor wie is de cursus?

Voor studenten en docenten van de 
Hanzehogeschool Groningen en 
professionals uit het werkveld die hun 
eigen ervaringen en ervaringskennis 
met psychische kwetsbaarheid of andere 
problematiek binnen het sociaal werk willen 
inzetten. 

De cursus is bedoeld voor jou, als:
 • je ervaring hebt met beperkingen en 

herstel; 
 • je eigen ervaringen en ervaringskennis 

op professionele wijze in je werk 
wilt inzetten als bron van kennis en 
deskundigheid;

 • je deze ervaringen met anderen in een 
groep wilt uitwisselen, waardoor je 
collectieve ervaringskennis opbouwt en 
vergroot.

De groep wordt begeleid door één of twee 
docenten met ervaringsdeskundigheid, van 
de Academie voor Sociale Studies.

Wat is het doel?

Het doel van de cursus is het professioneel 
leren inzetten van eigen ervaringen en 
ervaringskennis. 

Wat biedt deze cursus?

De groep komt eenmaal per 2 weken 
bijeen om thema’s te bespreken rondom 
eigen ervaringen, herstel, inzet van 
ervaringskennis, vaardigheden etc. De 
begeleiders bereiden het programma 
voor en bewaken het groepsproces. De 
bijeenkomsten duren 2 uur. De cursus is een 
pilot, waarbij de uitvoering en ontwikkeling 
parallel lopen. In principe bepalen de 
deelnemers gezamenlijk met de begeleiders 
welke onderwerpen in de bijeenkomsten 
aan bod komen. De uitkomst van de pilot is 

de basis voor de cursus die aangeboden zal 
worden in het onderwijs en werkveld. 

Studenten mogen deze cursus opnemen 
in hun vrije ruimte en persoonlijk 
ontwikkelingsplan. Alle deelnemers 
ontvangen een bewijs van deelname. 

Hoe groot is de groep?

Minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers.

Wanneer begint de cursus?

We starten in januari 2018. We gaan uit van 
10 bijeenkomsten. 

Wanneer en waar vindt de cursus plaats?

Eenmaal in de 2 weken op woensdagavond 
van 18.00 tot 20.00 op de Hanzehogeschool 
in Groningen. De locatie wordt met de 
bevestiging van de aanmelding bekend 
gemaakt. 

Wat kost de cursus?

Voor studenten en docenten van de 
Hanzehogeschool is de cursus gratis. Aan 
professionals uit het werkveld wordt een 
bijdrage van 50 euro gevraagd. De reiskosten 
zijn voor eigen rekening.

Voorwaarden voor deelname

 • De cursus kan alleen gevolgd worden 
door professionals uit het sociaal 
werkveld, docenten en studenten van de 
Hanzehogeschool Groningen. Studenten 
kunnen deelnemen vanaf jaar 2 Social 
Work of deeltijd vanaf module 1; 

 • Voorafgaand aan de cursus vindt er een 
kennismakingsgesprek plaats tussen jou 
en de cursusleider(s).



Neem voor meer informatie en 

aanmelding contact op met:

Jolanda Kroes

E  j.a.kroes@pl.hanze.nl 

T 050 -595 2106  

Lenny Kruit:

E l.kruit@pl.hanze.nl

T 050-595 3495
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