
Stichting Klimkoord – Training “Inzet ervaringsdeskundigheid”  

Deze training is bestemd voor externe partijen van stichting Klimkoord zoals zorgaanbieders, 
kernteams en ambulante hulpverleners. De training is gebaseerd op de missie en visie van stichting 
Klimkoord en daarmee is de doelgroep autisme en/of ADHD een pre.  
De rode draad is inclusie en innovatie in een organisatiestructuur. 
 
De training beslaat twee dagdelen met maximaal 10 deelnemers per training, welke wordt afgerond 
met een certificaat van deelname.1 
 
Inhoud 
De inhoud bestaat uit een korte lezing door een ervaringsdeskundige, informatie over 
ervaringsdeskundigheid, tools en praktische hulpmiddelen en interactieve (oefen)sessie(s). 

De leerdoelen 
1. De deelnemer verkrijgt informatie en kennis over ervaringsdeskundigheid 
2. De deelnemer is bekend met de middelen/ mogelijkheden om positieve kanten van 
ervaringsdeskundigheid te benadrukken en hiermee draagvlak te creëren 
3. De deelnemers krijgt tools en kennis van praktische middelen (actieplan opstellen) die zijn toe te 
passen in diens organisatie / bedrijf 
4. De deelnemer is in staat in diens organisatie / bedrijf het onderwerp ervaringsdeskundigheid 
bespreekbaar te maken tot op managementniveau 
  
Thema’s en kernbegrippen 
- De meerwaarde van een ervaringsdeskundige (gelijkwaardigheid, bruggenbouwer, bondgenoot, 
  rolmodel, adviserende en voorlichtende rol) 
- Destigmatisering, inclusie en empowerment 
- Vrijwillig versus betaald en wederkerigheid 
- Cultuuromslag 
- De ervaringsdeskundige ondersteunen 
- Functiebeschrijving 
- Randvoorwaarden 
- Platform bieden 

Programma 
09.30 uur Welkom en introductie 
10.00 uur Lezing door ervaringsdeskundige 
10.30 uur In groepjes – brainstormen over ervaringsdeskundigheid 
11.00 uur Pauze 
11.15 uur Interactief gesprek aan de hand van groepjes 
12.00 uur Individueel - Ervaringsdeskundigheid in eigen organisatie in kaart brengen 
12.30 uur Lunchpauze (zelf in te vullen) 
13.15 uur Interactief gesprek over bevindingen over eigen organisaties 
14.00 uur Tools, uitleg en instructie m.b.t. een actieplan 
14.30 uur Individueel – opstellen van een actieplan 
15.00 uur Interactief gesprek over de actieplannen 
15.30 uur In groepjes oefenen met het in praktijk brengen van de actieplannen 
16.15 uur Afronding en uitreiking certificaat van deelname 
16.30 uur Einde 

 
Kosten: EUR 125,- per deelnemer 
 
Voor meer informatie en/of vragen, kunt u mailen naar info@klimkoord.nl 

 
1 Indien van toepassing op de deelnemer, kunnen SKJ punten worden toegekend. 
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