Ervaringsdeskundige
in generatiearmoede
en sociale uitsluiting

ZET JE LEVENSERVARING IN
OM BRUGGEN TE BOUWEN
Voor mensen die in (generatie)armoede en sociale
uitsluiting leven en hun ervaring willen omzetten in
kracht zodat ze in staat zijn om samen met beroepskrachten op een andere manier met armoede om te
gaan en voor oplossingen te zorgen.

SAMENWERKING
Sterk uit Armoede en ROC Friese Poort bieden
in nauwe samenwerking de opleiding tot
ervaringsdeskundige in generatie armoede en
sociale uitsluiting aan.

ONTWIKKELPROCES
Ervaringsdeskundige worden is een ontwikkelproces waarbij je eigen levensverhaal en
ontwikkeling centraal staan. Als onderdeel van
je proces ga je één jaar naar school en voert
tegelijkertijd stage/praktijkopdrachten uit.
Naast het persoonlijke proces staan onder
andere de volgende onderdelen op het
programma:
Communicatie
Psychologie
Digitale vaardigheden
Ervaringsdeskundigheid
Kloven theorie

Duur: 1 jaar
Start: januari 2021

“Om een
ander te
helpen
moet je
eerst jezelf
helpen.”

CERTIFICAAT
Als je de opleiding goed hebt afgerond ontvang je het officiële certificaat
ervaringsdeskundigheid K0432.

	WAT HEB JE NODIG OM EEN OPGELEIDE
ERVARINGSDESKUNDIGE TE WORDEN?

Je bent opgeroeid in armoede.
	Hebt ervaringen die het gevolg van armoede zijn. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld:
– Sociale uitsluiting. Het gevoel hebben dat je er niet bij hoort;
– Het gevoel dat je altijd moet vechten voor je rechten;
– Schulden;
– Geen kansen gehad je te ontwikkelen door middel van scholing.

WAT KUN JE MET DE OPLEIDING?
Na de opleiding kun je als ervaringsdeskundige o.a. aan de slag in de
volgende sectoren:
Zorg en welzijn
Als tandempartner van een
professionele medewerker
(buurtwerker opbouwwerker,
maatschappelijk werker) of
individueel als aanspreekpunt
voor bewoners.
	Lokale overheid
Meewerken aan en uitvoeren
van armoedebeleid bij lokale
overheden.

	Schuldhulpverlening
Als aanspreekpunt, vertaler
en/of contactpersoon.
Onderwijs
Als brugfunctionaris,
aanspreekpunt armoede en
om signalen vroegtijdig op
te pakken.

	PROCEDURE
Sterk uit Armoede verzorgt de aanmeldingsprocedure en nodigt je uit
voor een intakegesprek. Op basis daarvan wordt besloten of je kunt gaan
deelnemen aan de opleiding.

HEB JE
INTERESSE?
NEEM CONTACT
MET ONS OP

Expertisecentrum Sterk uit Armoede
Dilgtweg 5b, 9751 ND Haren
info@sterkuitarmoede.nl
www.sterkuitarmoede.nl

“Alles wat je voor
mij doet zonder mij,
doe je tegen mij”
— GANDHI —

