
Het Consortium Ervaringsdeskundigheid is een samenwerking van 
Amarant | Dichterbij |Gors |Lunet |ORO | Prisma | SDW | S&L Zorg | Severinus Sovak |Zuidwester |Fontys sociale studies | CZ Zorgkantoor 

Het Consortium Ervaringsdeskundigheid zet zich in voor ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking. Ervaringsdeskundigen 
kunnen met hun persoonlijke en collectieve ervaringen een verschil maken in organisaties. Zij zijn een voorbeeld en inspiratiebron voor 
anderen met een verstandelijke beperking.

Het Consortium Ervaringsdeskundigheid nodigt je uit voor de werkconferentie

Ervaringsdeskundigheid.…Samen kom je verder! 

woensdag 21 september 2022       Provinciehuis ’s-Hertogenbosch   

Deze dag staat in het teken van inspirerende verhalen en mooie voorbeelden van ervaringsdeskundigheid. 
Ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking vertellen wie ze zijn, wat ze doen en waarin ze van 
betekenis zijn. Ze zijn niet alleen een rolmodel voor anderen met een (licht) verstandelijke beperking. Ook in 
organisaties, binnen en buiten de zorg, zijn ervaringsdeskundigen van toegevoegde waarde. Er zijn workshops, 
er is theater en volop ruimte om vragen te stellen of in gesprek te gaan. We sluiten af met een borrel.  

Interessant voor: Begeleiders, bestuurders en managers in zorg- en welzijnsorganisaties. Ervaringsdeskundigen 
en coaches. Gemeenten, onderwijsinstellingen, organisaties met een publieke taak (UWV, politie, etc.), 
dienstverlening (bewindvoerders, Juridisch Loket etc.) 

09.00 - 10.00 uur 

10.00 - 10.30 uur 

10.35 - 11.20 uur 

11.50 - 12.35 uur 

Ochtendprogramma 
Inloop en ontvangst 
Koffie en thee met iets lekkers staan voor je klaar. 

Welkom 
Voorzitter Consortium Ervaringsdeskundigheid, Brigite van Haaften, 
ervaringsdeskundige Helma de Hoon 

Ervaringsdeskundigheid en Onderzoek 
Prof. dr. Petri Embregts, Academische Werkplaats Leven met een  
verstandelijke beperking
Een gesprek met ervaringsdeskundigen over het belang van het inzetten van 
ervaringsdeskundigheid binnen onderzoek en hoe dat binnen de Academische 
Werkplaats wordt vormgeven. 

Ervaringsdeskundigheid en Derden 
Drie workshops. Maak je keuze op het inschrijfformulier. 

1. Wij maken het verschil
Hoe kunnen ervaringsdeskundigen het verschil maken bij werkbezoeken binnen
de zorg. Laat je inspireren door het verhaal van CZ Zorgkantoor.
2. Wie van de drie? Ervaringsdeskundigen voor de klas
Wat is de meerwaarde van een ervaringsdeskundige in het onderwijs? Hoe kijken
de student, de docent en de ervaringsdeskundige hier tegenaan?
3. Ervaringsdeskundigheid en geheime gasten
Samenwerken met de gemeente, hoe doe je dat? Hoe kunnen
ervaringsdeskundigen helpen om organisaties toegankelijker te maken.

12.35 - 13.30 uur Lunchen, ontmoeten en ervaren 

Middagprogramma 

13.30 - 13.55 uur 

14.00 - 14.45 uur 

15.00 - 15.45 uur 

16.00 - 16.45 uur 

16.45 - 17.00 uur 

17.00 - 18.00 uur 

Welkom en start middagprogramma 
Voorzitter Consortium Ervaringsdeskundigheid Brigite van Haaften,  
ervaringsdeskundige Helma de Hoon en gedeputeerde Elies Lemkes-Straver, 
Provincie Noord-Brabant 

Ervaringsdeskundigheid en de Dynamische Driehoek 
Gespreksleider René van Donschot, Manager Klant, Innovatie, Communicatie & 
Kwaliteit S&L Zorg
Rondetafelgesprek met ouders, begeleiders en ervaringsdeskundigen.

Workshop Ervaringsdeskundigheid en Coaches 
Een interactief onderdeel over de unieke samenwerking tussen de  
ervaringsdeskundige en zijn/haar coach. Hoe werken ze samen? Wat leren ze van 
elkaar? 

Terugspeeltheater
Een spetterende samenvatting van de dag en een afsluitend lied met de zaal. 

Afsluiting 
Voorzitter Consortium Ervaringsdeskundigheid, Brigite van Haaften en 
ervaringsdeskundige Helma de Hoon 

Borrel
We nodigen je graag uit om na te praten, terug te blikken en vooruit te kijken. 
Onder het genot van een drankje. 

Schrijf je hier in!

Hoe voelt iemand met een licht verstandelijke beperking zich in deze 
complexe maatschappij met veel prikkels en hoge verwachtingen? 
De virtual reality ervaring van Enliven laat je even voelen hoe het is om in de 
schoenen van een ander te staan. 

Waarom mag 
ik dit niet 
missen?
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https://www.amarant.nl
https://www.dichterbij.nl
https://www.gors.nl
https://www.lunet.nl
https://www.oro.nl
https://www.prismanet.nl
https://www.sdw.nl
https://www.slzorg.nl
https://www.severinus.nl
https://www.sovak.nl
https://www.sovak.nl
https://www.zuidwester.org
https://www.fontys.nl
https://cz.nl
https://www.consortiumervaringsdeskundigheid.nl/aanmelden-werkconferentie/
https://www.consortiumervaringsdeskundigheid.nl/aanmelden-werkconferentie/
https://www.consortiumervaringsdeskundigheid.nl/wp-content/uploads/Vlog-werkconferentie-Veronique-en-Shenoah.mp4?_=1
https://www.consortiumervaringsdeskundigheid.nl/wp-content/uploads/Vlog-werkconferentie-Veronique-en-Shenoah.mp4?_=1
https://enliven.one/simulaties/licht-verstandelijke-beperking/



