
Voortgangsverslag project 
Ervaringsacademie
23 oktober 2022

Samen leren, samen ervaren en samen ontwikkelen 
in de provincie Utrecht en Flevoland

1



Intro

In de afgelopen maanden is Netwerk Beter Samen van start gegaan met het tweede jaar van 
de Ervaringsacademie. Wij bedanken de gezamenlijke gemeenten en jeugdhulpregio’s in de provincie Utrecht 
en Flevoland voor het vertrouwen. In dit tweede projectjaar bouwen we voort op de ervaringen van het eerste 
jaar en ontwikkelen we ervaringsdeskundigheid van ouders en jongeren door cursussen, communities en advies 
in de regio’s. In deze voortgangsrapportage vind u een update over alle ontwikkelingen.
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Samen leren, ervaren en ontwikkelen
Het project Ervaringsacademie bestaat uit drie 
bouwstenen met hun eigen activiteiten. Samen 
leren krijgt inhoud door activiteiten voor 
hulpverleners, ouders en ervaringsdeskundigen. In 
deze activiteiten maken we een mix van ervaringen, 
ervaringskennis, wetenschap, tools en praktische 
tips. Een eerste activiteit is afgerond en de overige 
activiteiten lopen met aanmeldingen en worden in 
de komende maanden uitgevoerd.
Samen ervaren is een nieuwe bouwsteen waarmee 
ontmoeten, inspireren en informeren inhoud krijgt. 
Het betreft de ontwikkeling van een community 
voor en met ouders met een meervoudige 
zorgvraag in Utrecht.

Een tweede community voor ervaringsdeskundigen 
uit de provincie Utrecht en Flevoland start op 25 
november. Daarin denken we samen uit hoe dat 
verder wordt ingevuld o.a. met intervisie.

Samen ontwikkelen heeft een focus op de regio. 
Samen met de regio’s en regionale expertteams 
denken we mee vanuit ervaringsdeskundigheid. Zo 
staat ook in complexe gezinssituaties het gewone 
leven centraal en voorkomen we aanbodgericht 
denken.
Jongeren zijn aan de slag met een EHBJ-
product voor jongeren die op de groepen verblijven. 
Een succesvol project uit het eerste jaar.
Samen met de regionale kenniswerkplaatsen is er 
nagedacht over een nieuw actieonderzoek.
Er is veel te vertellen over de ontwikkelingen en we 
wensen u veel leesplezier.

https://netwerkbetersamen.nl/project-ervaringsacademie/


Samen leren

In het tweede jaar van de Ervaringsacademie organiseren we een aantal 
inspiratiesessies met interessante inspirators en thema’s. Er zijn 
cursussen en een masterclass waar hulpverleners, ouders, jongeren en 
ervaringsdeskundigen samen leren. De basistraining van ervaren naar  
ervaringsdeskundige ouder start voor de tweede keer in de regio.

Nely Sieffers
Projectontwikkelaar 

Samen leren en trainer basistraining 
ervaringsdeskundige ouders
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Marjan de Lange
Trainer masterclass 

Laat je raken

Marjon Kuipers
Trainer cursus stressvolle 

dynamiek bij autisme

Janneke van Bockel
Trainer basistraining 

ervaringsdeskundige ouders

Maartje de Vries
Trainer cursus stressvolle 

dynamiek bij autisme

Kathinka Bruinsma
Trainer masterclass 

Laat je raken Rita Maris
Ervaringsdeskundige 
ouder eetstoornissen

Shannon IJkema
Co-trainer masterclass 

Laat je raken
Natasja Hoogerheide

Ervaringsdeskundige 
ouder autisme en 

onderwijs professional

Zet ervaringsdeskundigheid in om levens 
van kinderen en gezinnen te verbeteren



Terugblik masterclass Laat je raken

‘Een waardevolle masterclass waarin de 
kracht zit in het delen van ervaringen 

vanuit de rol als ouder en professional. 
Het zet je in beweging en je gaat naar 

huis vol nieuwe inspiratie.’
Reactie deelnemer Masterclass Laat je raken

Vraag deelnemers: Waar heb je het meeste van 
geleerd? 

v Vooral om te horen hoe anderen zaken 
aanpakken en de dilemma's waar ze mee 
worstelen

v Gelijkwaardigheid tussen hulpverleners en 
ervaringsdeskundigen

v Inzichten van de ervaringsdeskundigen en 
de tools die zijn meegegeven (zoals 
levensverhaal)

v De interactie met elkaar. De ervaringen van 
zowel de ouders en de professionals zijn 
waardevol. Er worden hele concrete 
voorbeelden gegeven.

v Van de groep en de interactie. Het gaat niet 
om de oplossing maar om de vraag.

v Luisteren naar ieders verhaal en inzichten

De masterclass Laat je raken is voor de eerste keer 
uitgevoerd op 10 juni en 3 oktober 2022. De 
masterclass bestaat uit twee dagen met een interactief 
programma. Kennis, inspiratie en vaardigheden om 
gelijkwaardige samenwerking tussen hulpverleners, 
ouders, jongeren en ervaringsdeskundigen te 
versterken. Tussen de twee dagen wordt er gewerkt 
aan een persoonlijke leeractie met reflectievragen 
samen met een buddy uit de deelnemers.

De masterclass wordt gegeven door Kathinka
Bruinsma, Marjan de Lange en Shannon IJkema, een
divers team met veel kennis en ervaring op dit thema.

De masterclass is met 11 aanmeldingen gestart. Helaas 
waren op de eerste cursusdag 3 deelnemers niet 
aanwezig waarvan 2 hulpverleners uit Utrecht-stad 
wegens drukte en een ouder uit Flevoland i.v.m. de 
thuissituatie. Een ouder en jongere zijn ook 
ervaringsdeskundige en actief voor een organisatie.

‘Cliënt contact begint bij 
gelijkwaardigheid’ 

Reactie deelnemer Masterclass Laat je raken
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Eemland

Provincie Utrecht

Aanmeldingen doelgroep + regio

Jongere Ouder Ervaringsdeskundige Hulpverlener

4



Evaluatie Masterclass Laat je raken

7
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8
33%

9
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Algemeen cijfer
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Aan het einde van de masterclass is de training 
geëvalueerd met de deelnemers in een gesprek 
en er is een online vragenlijst ingevuld. Zes 
deelnemers hebben de evaluatie ingevuld. De 
deelnemers hebben de volgende woorden 
gegeven aan deze masterclass: 

Inspirerend 2x - Leerzaam - Waardevol -
Interessant - Voor herhaling vatbaar, evenals 

verdieping

De deelnemers hebben meegegeven dat er hier en daar 
meer behoefte is aan kaders en in het begin een duidelijk 
doel. De interactie met de verschillende perspectieven 
wordt zeer waardevol ontvangen. De deelnemers bevelen 
deze masterclass aan bij collega’s en er werd een idee 
aangedragen voor een intervisie groep met de verschillende 
perspectieven. 
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De masterclass is …

Onvoldoende

Matig

Voldoende

Goed

Zeer goed

De trainers zijn kundig en dragen de kennis. Ik vond het een 
fijne afwisselende training, veel kennis en prettig om ruimte 
te krijgen voor een nieuwe discussie en dus ook inzichten. 
Trainers vullen elkaar goed aan en zijn kritisch op elkaar. 
Proberen op tijd op de rem te duwen om verder te kunnen 
met het programma. Koffie, thee, lunches, organisatie en 
communicatie hebben de beoordeling goed en van twee 
deelnemers zeer goed. 
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De trainers …

Onvoldoende

Matig

Voldoende

Goed

Zeer goed
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‘Ik vond het een fijne afwisselende training, 
veel kennis en prettig om ruimte te krijgen voor een 

nieuwe discussie en dus ook inzichten.’ 
Deelnemer masterclass Laat je raken



Wat staat op de agenda? 

Cursus stressvolle dynamiek bij autisme (2x)

Ø Startdatum cursus 3: 2 nov. 2022 (16 
aanmeldingen)

Ø Startdatum cursus 4: 18 jan. 2023
Ø Duur: 3 dagdelen per cursus op locatie
Ø Doelgroep: hulpverleners, ouders en 

ervaringsdeskundigen
Ø Meer informatie over de cursus

Deze cursus wordt voor de derde keer 
georganiseerd en is bijna volgeboekt met 
16 deelnemers. Een diverse groep van 
hulpverleners, ouders en 
ervaringsdeskundigen. In januari start de 
vierde groep en gaan de deelnemers voor 
deze cursus betalen.

Inspiratiesessie autisme, wat kun je wel!

Ø Datum: 16 nov. 2022
Ø Aanmeldingen op dit moment: 30 
Ø Duur: 1,5 uur online
Ø Doelgroep: hulpverleners, ouders en 

ervaringsdeskundigen
Ø Meer informatie over de 

inspiratiesessie

In het webinar 'Autisme, wat kun je wel' 
delen we inspirerende ervaringen en 
laten we zien wat er wél mogelijk is. Een 
mix van ervaringen en wetenschappelijke 
kennis. Er zijn inmiddels 30 aanmeldingen 
binnen voor dit evenement en de 
voorbereidingen lopen op schema. 

Inspiratiesessie de diversiteit van ervaringsdeskundigheid

Ø Datum: 29 nov. 2022
Ø Aanmeldingen op dit moment: 12
Ø Duur: 2 uur online
Ø Doelgroep: alle belangstellenden
Ø Meer informatie over de 

inspiratiesessie

De inspiratiesessie stond gepland op 13 
september met 46 deelnemers en is wegens 
ziekte van de voorzitter geannuleerd. De 
aanmelding voor november is gestart. In een 
gevarieerd programma met verschillende 
inspirators nemen we deelnemers mee in dit 
thema en mogelijkheden in de regio.

Masterclass Laat je raken

Ø Startdatum: 27 jan. 2023
Ø Aanmelding start eind oktober
Ø Duur: 2 dagen
Ø Doelgroep: hulpverleners, ouders, 

jongeren en 
ervaringsdeskundigen 

De tweede masterclass is gepland en de 
voorbereidingen lopen. Hierin wordt ook de 
evaluatie van de eerste masterclass 
meegenomen. We verwachten ook dit keer 
weer een volle groep en de aanmelding gaat 
in oktober van start. 

Basistraining van ervaren naar ervaringsdeskundige ouder

Ø Startdatum: 30 jan. 2023
Ø Aanmeldingen, start eind oktober
Ø Duur: 6 dagdelen
Ø Doelgroep: ouders die met hun 

jeugdzorg ervaring iets willen 
betekenen voor anderen. 

Deze training bieden we voor de tweede 
keer en is inmiddels ook in uitvoering in een 
andere regio. Dit biedt extra ruimte voor de 
doorontwikkeling en daarbij is een keuze 
gemaakt om twee hoofdtrainers in te zetten. 
Hierdoor komt er meer samenhang, 
deskundigheid en ervaring samen. 
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‘Leuke, leerzame en 
inspirerende masterclass’

Reactie deelnemer masterclass 



Nieuwe cursussen in ontwikkeling
Inspiratiesessie een eetstoornis, wat kun je wel en cursus eetstoornissen (nieuw)

Ø Een inspiratiesessie, 
1,5 uur online in 
januari 2023

Ø Een cursus van 
maximaal drie 
dagdelen in februari 
– april 2023 

Er zijn diverse kennismakingen met K-eet, stichting Kiem en 
ervaringsdeskundige jongeren en ouders in de regio. Op 1 november sluiten 
we aan bij een bovenregionale bijeenkomst van K-eet voor een goede 
verbinding met dit netwerk. Naast de bekende eetstoornissen nemen we ook 
ARFID mee in de training en werken we samen met Rita Maris, 
ervaringsdeskundig ouder. ARFID is een veel voorkomende eetstoornis met 
grote impact in het leven en wordt vaak onvoldoende gesignaleerd door de 
hulpverlening. Binnenkort is de eerste ontwikkelsessie om samen de cursus 
en inspiratiesessie te ontwikkelen met een mix van ervaringsdeskundigheid 
en professionele kennis. 

Cursus trauma en stress (nieuw)

Ø Planning: februari –
april 2023 

Voor deze cursus loopt de kennismaking met diverse 
ervaringsdeskundigen en trainers met ervaring en passie voor dit thema. 
In november staat de ontwikkeling op de agenda en we verwachten dat 
deze cursus in februari start. 

Blog: Bang voor patat, pizza en pannenkoeken

Wist je dat er kinderen zijn die nog nooit patat, pizza 
pannenkoeken, snoep of ijs hebben gegeten? Of dat er 
volwassenen zijn die alleen vloeibaar eten durven te 
eten. Heb jíj weleens van de eetstoornis ARFID 
gehoord? Als ARFID-ambassadeur voor WEET, 
Nederlandse patiëntenvereniging voor eetstoornissen, 
zet ik mij in om ARFID meer bekendheid te geven in de 
maatschappij en onder zorgverleners.

Als moeder van twee kinderen met de diagnose ARFID 
leven wij al zeventien jaar met deze eetstoornis onder 
één dak. Al die jaren is er nog geen dag geweest dat we 
ons géén zorgen hebben gemaakt om het eten van één of 
meerdere van onze kinderen. Ruim tien jaar lang zijn wij 
tevergeefs op zoek geweest naar antwoorden en 
passende hulp.

Lees verder…

Rita Maris is ervaringsdeskundige op het gebied van 
ARFID en auteur van het boek ARFID te lijf.
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‘Het geeft een hele andere visie op ASS, 
trauma, hechting en overprikkeling. Het 

biedt een andere manier van handelen aan’
Deelnemer cursus stressvolle dynamiek bij autisme

https://netwerkbetersamen.nl/bang-voor-patat-pizza-en-pannenkoeken/
https://www.graviant.nl/rita-maris/


Samen ervaren
Binnen het onderdeel samen ervaren van de 
Ervaringsacademie ontwikkelen we communities in Utrecht en 
Flevoland. Op beide deelprojecten werkt een senior 
projectontwikkelaar samen met ervaringsdeskundigen aan de 
ontwikkeling van diverse activiteiten.

Marjan de Lange
Projectontwikkelaar community 

ervaringsdeskundigen

Kathinka Bruinsma 
Projectontwikkelaar community 
ouders meervoudige zorgvraag

Petra Kempe
Ontwikkelaar community 

ervaringsdeskundigen
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Zet ervaringsdeskundigheid in om levens 
van kinderen en gezinnen te verbeteren



Ontwikkelen twee communities

Community ouders met een meervoudige zorgvraag

Ouders van kinderen met een meervoudige zorgvraag zijn vaak eenzaam, op zoek 
naar herkenning en informatie. Daarom starten we dit jaar een community voor deze 
ouders en deze wordt georganiseerd in Utrecht Leidsche Rijn. 

Kathinka Bruinsma is projectontwikkelaar en werkt samen met een aantal 
ervaringsdeskundigen aan een verkenning naar de verdere behoefte van ouders. Dat is 
een ontdekkingstocht die nodig is om ervoor te zorgen dat de community activiteiten 
aansluit op wat de vraag en mogelijkheden zijn van deze ouders.

Kathinka heeft geschreven over de ontdekkingen op deze reis en dit heeft inmiddels 
3000 hits en ook weer nieuwe contacten opgeleverd. Verder zijn er interviews geweest 
met ouders tijdens de speeldag voor zorg intensieve kinderen van Contact bijzonder. 
Ook dit heeft mooie contacten opgeleverd met ouders die willen meedoen. In januari 
staat de eerste bijeenkomst op de agenda om het verder samen uit te denken waarbij 
het ook zoeken is in wat realistisch is en goed blijven aansluiten bij ouders.

Community ervaringsdeskundigen

In het eerste jaar van de Ervaringsacademie is een onderzoek uitgevoerd door het 
Verwey Jonkerinstituut bij ervaringsdeskundigen en organisaties die 
ervaringsdeskundigen inzetten in de provincie Utrecht en Flevoland. Uit dit 
onderzoek werd duidelijk dat er een behoefte is aan uitwisseling en meer samen 
optrekken van ervaringsdeskundigen.

Marjan de Lange en Petra Kempe zijn de projectontwikkelaars die dit samen met 
ervaringsdeskundigen ontwikkelen. Op 25 november is de startbijeenkomst en de 
aanmeldingen zijn gestart. Er is een interactief programma voorbereid en wat 
scenario’s waar de ervaringsdeskundige jongeren en ouders mee aan de slag gaan. 
Afhankelijk van de behoeften wordt dit verder gepland met bijeenkomsten en 
intervisie groepen.

Ø Startbijeenkomst 25 november 2022
Ø Bijeenkomst 2,5 uur live op locatie
Ø Aanmeldingen op dit moment: 10 ervaringsdeskundigen
Ø Meer informatie over de startbijeenkomst
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‘Denk je dat het zinvol is om te gaan bouwen aan 
een beweging, een community voor ouders en 

kinderen die intensieve zorgvragen hebben? Hij 
reageerde direct: 

SUPER WAARDEVOL’

https://netwerkbetersamen.nl/communityvoorouders/
https://www.incontactutrecht.nl/
https://netwerkbetersamen.nl/5871/
https://netwerkbetersamen.nl/events/startbijeenkomst-community-ervaringsdeskundigen/


Samen ontwikkelen
Samen ontwikkelen heeft een focus op de regio waarin we 
samen met de regionale expertteams en regio’s kunnen 
meedenken vanuit ervaringsdeskundigheid. Jongeren gaan 
aan de slag met een EHBJ-tool voor jongeren die op de groep 
verblijven en samen met de regionale kenniswerkplaatsen 
wordt er gewerkt aan een nieuw actieonderzoek. Nely Sieffers

Ervaringsadviseur regio en 
actieonderzoek
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Zet ervaringsdeskundigheid in om levens 
van kinderen en gezinnen te verbeteren

Shannon IJkema
Ervaringsdeskundige EHBJ box

Wietske van Dusschoten
Projectontwikkelaar EHBJ box

Tilly van Uffelen
Ervaringsadviseur regio



Samen ontwikkelen in de regio

Regionale expertteams
In het eerste jaar is een werkwijze ontwikkeld voor ervaringsdeskundig advies bij de 
regionale doorbraaktafel in regio Zuid-Oost Utrecht. Dit jaar ontwikkelen we dit 
verder met twee of drie regionale expertteams.

Met de regio Zuid-Oost Utrecht hebben we voor het tweede jaar de afspraak om 
structureel aan te schuiven, mits ouders en/of jeugdige akkoord zijn. Dit geeft 
mogelijkheden om vooral samen te ontdekken wat er toegevoegd kan worden vanuit 
ervaringsdeskundigheid. Daarbij wordt gekeken vanuit de brede blik van het gewone 
leven en gaat het o.a. ook over allerlei andere oplossingsrichtingen. De regio ZOU heeft 
de opdracht Beter Maatwerk aan Netwerk Beter Samen verstrekt zodat de ervaringen 
kunnen worden verbonden aan lerende beweging om uithuisplaatsingen te 
voorkomen.

Voor de zomervakantie is er een presentatie gegevens aan de U16 gemeenten over het 
project Ervaringsacademie en de mogelijkheden om o.a. mee te denken met de 
regionale expertteams. Dit loopt momenteel in twee regio's.

Inzet ervaringsdeskundigheid bij de regionalisering
Het bovenregionaal expertise netwerk in Utrecht en Flevoland heeft een keuze 
gemaakt om de middelen naar de regio te brengen zodat er minder gelaagdheid 
ontstaat in het zorgstelsel. In deze verandering is het perspectief van ervarings-
deskundigen belangrijk en er zijn uren beschikbaar voor advies.

In de activiteiten en trainingen van ervaringsdeskundige ouders zien we dat ze in het 
zorglandschap met een veelheid aan hulp en zorg te maken krijgen. In het leven van 
kinderen met grotere uitdagingen passeren veel verschillende hulpverleners, 
onderwijsprofessionals en zorgmedewerkers. Dit wordt versterkt door het op- en 
afschalen van zorg, wijzigingen in de inkoop en stapelingen van zorg. Hierdoor komt 
het werken vanuit presentie en de relatie onvoldoende of helemaal niet tot stand. In 
de verhalen van gezinnen en jongeren zien we juist dat dit zo fundamenteel is in 
positieve ervaringen. Daarom denken we graag mee hoe we juist in de complexiteit 
weer kunnen starten bij de vraag van jeugdigen, ouders en gezinnen en het werken 
vanuit relatie en aansluiten.

Tilly van Uffelen en Nely Sieffers staan in de startblokken voor een afspraak en zitten 
vol inspiratie om met regio’s aan de slag te gaan. Daarbij sluiten we graag bij lopende 
projecten en netwerken om dat te versterken en verbinden. Een afspraak met de 
eerste twee regio’s is in de maak. We merken dat het plannen van een afspraak met 
alle zes regio’s moeizaam verloopt en dat er ook veel wisselingen zijn. Dit vraagt extra 
aandacht in de komende tijd.
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’Ervaringsdeskundigen laten je weer 
landen bij de vraag van het gezin en 

zien praktische oplossingen waar 
wij niet aan denken’

Hulpverlener uit de regio

https://netwerkbetersamen.nl/wp-content/uploads/2022/05/Werkkaart-regionale-expertteams-ZOU2022.pdf
https://netwerkbetersamen.nl/project-ervaringsacademie/
https://nelysieffers.nl/wp-content/uploads/2021/06/Landschap-hulp-steun-en-zorg-voor-gezinnen-in-Nederland-juni-2021.pdf


Samen ontwikkelen 

Doorontwikkeling EHBJ-box
Wietske van Dusschoten is als projectontwikkelaar gestart met het uitdenken van het 
vervolg van de EHBJ-box samen met Shannon IJkema, ervaringsdeskundige jongere. 
In het contact met de bedenker van de EHBJ-box merken we op dit moment dat er 
geen ruimte is voor een nieuwe ontwikkeling samen met haar. Dit betekent dat we 
de EHBJ-box voor dit moment even laten zoals het is maar wel een alternatief EHBJ-
product uitdenken samen met de jongeren van ExpEx Utrecht.

Er is veel passie om iets te betekenen voor de jongeren met verblijf in de jeugdzorg. In 
de komende maanden wordt een idee uitgewerkt om het gewone leven op de groepen 
te versterken en stress te verminderen. Dit heeft invloed op gedrag van jongeren maar 
daarin is het ook het gesprek met de groepsleiding belangrijk. Voor ExpEx 
Utrecht worden momenteel 12 ervaringsdeskundige jongeren opgeleid en werken de 
betrokken organisaties samen aan de ontwikkeling van een visie voor de inzet van 
ervaringsdeskundigen. Deze jongeren ronden in december hun training af en zijn 
daarna ook inzetbaar voor diverse activiteiten bij de Ervaringsacademie.

We verwachten dat we in de volgende rapportage de nieuwe EHBJ-box te kunnen 
toelichten. Groepen met verblijf in de provincie Utrecht en Flevoland die willen 
meedoen kunnen zich melden bij Wietske van Dusschoten.

Actieonderzoek Ervaringsacademie
Voor de zomervakantie is het actieonderzoek van het eerste jaar Ervaringsacademie 
afgerond met diverse interne rapportages door het Verwey Jonkerinstituut. Dit heeft 
een rijke opbrengst opgeleverd met aanbevelingen over o.a. de behoefte aan een 
community waarin ervaringsdeskundigen elkaar kunnen ontmoeten, een sociale 
kaart van ervaringsdeskundigen zodat we deze ook kunnen verbinden met de diverse 
vragen en andere ervaringsdeskundigen en een rapportage over de verschillende 
trainingen.

Deze opbrengst wordt meegenomen in de ontwikkeling van het tweede jaar 
van trainingen, cursussen en inspiratiesessies. Het samen leren met de verschillende 
perspectieven wordt als zeer waardevol ervaren en is uniek.

Voor het actieonderzoek in het tweede jaar is overleg geweest met de 
actieonderzoekers. Er ligt een eerste idee om een actieonderzoek in te zetten om 
samen met ervaringsdeskundigen en een regio te verdiepen wat belangrijk is bij 
hulpverlening voor gezinnen met complexe en/of meervoudige hulpvragen. Dit kan 
met een actieonderzoek getoetst worden in de praktijk en met de opbrengsten kunnen 
we samen aan verbeteringen werken. Dit eerste idee willen we verder uitwerken na 
toestemming vanuit het Expertise Netwerk Utrecht-Flevoland. Na akkoord zoeken we 
een regio die dit graag met ons wil oppakken. Heeft uw regio interesse om dit te 
verkennen? Neem contact op met Nely Sieffers voor een afspraak.
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‘Wat wij toen nodig hadden, 
mogen wij nu aan anderen geven’

Shannon IJkema 
Ervaringsdeskundige jongere en
co-trainer van oa. ExpEx Utrecht

https://netwerkbetersamen.nl/expex-utrecht/


Projectorganisatie
Het project Ervaringsacademie heeft versterking gekregen 
in het team en in de ondersteuning. 

Debby Zuijderwijk
Project assistent 

Ervaringsacademie

13

Zet ervaringsdeskundigheid in om levens 
van kinderen en gezinnen te verbeteren

Nely Sieffers
Directeur en projectbeheer 

Ervaringsacademie

Tilly van Uffelen
Communicatie adviseur

Hosea Sieffers
IT en vormgeving



Ontwikkelingen in de organisatie

Automatisering aanmeldingen en 
betaalde activiteiten
Bij het verwerken van de aanmeldingen voor de 
activiteiten verliep tot na de zomer veel handmatig en 
dat werd met het groeiend aantal aanmeldingen te 
belastend. In de zomer is er een nieuw systeem 
geïnstalleerd voor het verwerken van de aanmeldingen 
en automatisering van de mailingen voor en na 
de activiteiten. Dit is ondertussen ook gekoppeld met 
een betalingssysteem zodat we kunnen starten met 
betaalde activiteiten. De laatste puntjes worden 
afgerond en het ligt in de verwachting dat we de 
activiteiten vanaf januari betaald aanbieden. Er is een 
tarieven structuur uitgewerkt voor de diverse 
doelgroepen waarbij we het belangrijk vinden dat het 
voor iedereen toegankelijk is en dus ook maatwerk 
bieden mochten de financiën een probleem zijn.

Projectteam
Het projectteam heeft in het tweede jaar een nieuwe 
structuur gekregen met duidelijke rollen. Hiervoor 
hebben we goede matches kunnen maken met 
projectontwikkelaars met ervaringsdeskundigheid, 
talent en passie op de verschillende deelprojecten. Dit 
geeft meer duidelijkheid en focus maar heeft ook wat 
tijd gekost om het allemaal goed rond te krijgen. 
Verder hebben we een groeiend trainersteam 
die verbonden zijn aan specifieke trainingen. Vanuit de 
basistraining ervaringsdeskundige ouders en ExpEx
Utrecht en Flevoland doen ouders en jongeren mee in 
de flexibele schil van ervaringsdeskundigen die we op 
maat inzetten. Maandelijks is er overleg met het vaste 
deel van het team en met de trainers hebben twee 
keer per jaar een bijeenkomst voor afstemming. De 
algehele coördinatie en beheer van het project is 
belegd bij de directeur. Het team wordt ondersteund 
door een communicatieadviseur, vormgever en nieuwe 
project assistent. Hiermee staat een team waarmee 
we kunnen doorbouwen aan dit project.
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Samenwerkingsplatform
Het nieuw ingerichte samenwerkingsplatform biedt 
een platform voor het team van trainers en het 
projectteam van de Ervaringsacademie. Hierdoor 
wordt de samenwerking van de groeiende teams beter 
gefaciliteerd en kunnen we informatie goed ontsluiten. 
In de komende tijd wordt dit verder bijgesteld op de 
wensen van de teams. Daarbij kan o.a. gedacht 
worden aan een team voor de ervaringsdeskundigen 
die we gaan ontmoeten in de community.

Evaluatie en monitoring
Het nieuwe samenwerkingsplatform geeft ook 
mogelijkheden voor een verdere doorontwikkeling van 
de evaluatie van alle activiteiten en monitoring van het 
project. Dit wordt in de komende tijd verder 
doorontwikkeld en hiermee kunnen we nog meer 
informatie bieden over resultaten, bereik en 
ervaringen.

‘Wow zo mooi hoe het netwerk 
beter samen steeds meer 

ouders aan zich weet te binden.’
Reactie LinkedIn



Zet ervaringsdeskundigheid in om de levens van 
kinderen en gezinnen te verbeteren.

www.netwerkbetersamen.nl

info@netwerkbetersamen.nl

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Heeft u een vraag of meer informatie nodig?
Het team van Netwerk Beter Samen 

denkt graag met u mee! 

https://netwerkbetersamen.nl/aanmelden-nieuwsbrief/

