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In deze voortgangsrapportage geeft Netwerk Beter Samen inzicht in de voortgang van de 
verschillende activiteiten binnen het project Ervaringsacademie. We zijn in het derde kwartaal van 
dit tweede projectjaar en in de afgelopen maanden zijn er een aantal activiteiten uitgevoerd en 
verder ontwikkeld. Dit project wordt uitgevoerd voor de bovenregionale expertise netwerken in 
Utrecht en Flevoland.

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 delen we een mix van ervaringen, ervaringskennis, wetenschap, tools en 
praktische tips. Er zijn een aantal inspiratiesessies en een cursus afgerond en de aanmeldingen voor 
de volgende activiteiten lopen.

De community activiteiten van samen leren zijn gestart en voorziet in de behoefte van verbinding, 
ontmoeting, inspiratie en voor ervaringsdeskundigen ook intervisie. In het deel samen ontwikkelen is 
er voortgang in de gesprekken met de regio's en een aantal concrete ideeën die worden uitgewerkt. 
De informatievoorziening naar ouders en jongeren wordt uitgewerkt voor twee regio’s, maar is ook 
zeer interessant voor andere regio’s omdat er een handreiking wordt gemaakt.

Er is weer veel te vertellen over de ontwikkelingen en we wensen u veel leesplezier.

‘De docenten hebben zowel 
theoretische als praktische kennis 

om mij als ouder een stap vooruit te 
helpen.’

Reactie deelnemer cursus stressvolle 
dynamiek bij autisme

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. Door cursussen 
en een masterclass leren hulpverleners, ouders, jongeren en 
ervaringsdeskundigen samen. 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
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Cursus stressvolle dynamiek bij autisme

De cursus stressvolle dynamiek bij autisme bestaat uit drie dagdelen 
en is voor de derde keer georganiseerd op 2 en 23 november en 7 
december in Utrecht. In deze training wordt kennis gedeeld over 
nieuwe inzichten om hulp en zorg beter aan te sluiten bij de behoefte 
van kinderen met autisme.

Deelnemers leren:
• Wat de invloed van stress en overprikkeling is op de mentale en 

fysieke welzijn en functioneren
• De invloed van prikkels vanuit het individuele perspectief
• Autisme bij vrouwen, wat is er anders?

Deze cursus wordt gegeven door Marjon Kuipers, gedragsanalist en 
eigenaar Autisme Academie en Maartje de Vries, ervaringsdeskundige, 
coach voor gezinnen en vrouwen met autisme. Beide zijn 
ervaringsdeskundig ouder.

In de evaluatie hebben de deelnemers de cursus een ruime acht 
gegeven. De cursus in één woord: fijn, leerzaam, inzicht gevend, 
fantastisch, te kort, gemiddeld. Op de vraag wat ga je (anders) doen 
na deze cursus?
• 'Ouders meer erkennen dat het zwaar is. Samen op zoek gaan naar 

wat er mogelijk is en het is oké om niet alles te weten.'
• 'Letten op in het groen blijven en wat daarvoor nodig is. Beter 

luisteren en aanpassen en daarmee stress reduceren bij mijn 
dochter en haar tools geven.'

• 'Tijd nemen voor eigen ontspanning en stressreductie bij mijzelf.'

Cijfers deelname
• Totaal aanmeldingen: 18
• Utrecht West: 6 deelnemers (4 hulpverleners en 2 ouders)
• Lekstroom: 2 hulpverleners
• Utrecht-stad: 7 deelnemers (3 hulpverleners en 4 ouders)
• Zuidoost Utrecht: 2 hulpverleners
• Eemland: Geen deelnemers
• Flevoland: 1 hulpverlener
• Elf deelnemers hebben de cursus volledig gevolgd en een 

certificaat ontvangen. Zeven deelnemers hebben de cursus 
gedeeltelijk gevolgd.

Reacties op de vraag: Waar heb je het meest van geleerd? 
• Inzicht in de belevingswereld
• Van de interactie met andere cursisten
• Ervaringen uit de groep en het prikkelplan
• De theorie over stress
• Stressreductie, breedheid autisme, prikkelprofiel
• Model van trauma en model van aap, olifant en krokodil
• Hormonen die je zelf hebt om stress te reduceren. Hierop inspelen 

is een grote winst



Terugblik twee online inspiratiesessies

Inspiratiesessie autisme, wat kun je wel

Op 16 november was de derde editie van deze online inspiratie, zodat 
meer ouders konden aansluiten. Deze online sessie heeft het doel om 
vanuit ervaringen van ouders met (ex-) thuiszitters, waarbij autisme 
een rol speelt, inspiratie en hoop te geven aan ouders en 
professionals. Het is vaak een lange worsteling waarin veel organisaties 
en hulpverleners passeren en het verschil wordt vaak gemaakt door 
hulpverleners die werken vanuit relatie en menselijke maat.

Enkele reacties van deelnemers:
• 'Ik zou het startende ouders gunnen om dit soort verhalen al te 

mogen ontvangen en dat ze niet zo vast hoeven te lopen.'
• 'Bedankt voor alle informatie en herkenbaarheid. Het geeft weer 

moed om verder te gaan en in ons kind te geloven.'
• 'Bedankt voor een leerzaam webinar. Goed dat er kritisch gekeken 

wordt naar de rol van hulpverlening en dat ouders zich gesteund 
voelen en weten dat zij hun eigen weg kunnen gaan als dat 
betrouwbaarheid en veiligheid van hun kinderen vooropstelt i.p.v. 
het gevoel van moeten dat hulpverlening vaak (onbewust) 
oproept.'

Cijfers: 
• Totaal 62 aanmeldingen en 4 afmeldingen
• Flevoland: 4 ouders waarvan 1 ook hulpverlener
• Utrecht: 35 (15 ouders, 1 jongere, 15 hulpverleners en 4 overige)
• Andere regio’s: 23 deelnemers
• Definitief aantal deelnemers: 47 deelnemers

Inspiratiesessie diversiteit van ervaringsdeskundigheid

De uitgestelde inspiratiesessie over de diversiteit van 
ervaringsdeskundigheid is op 29 november gerealiseerd. Waar 
normaal bij online bijeenkomsten een opkomst van 40%-60% van het 
aantal aanmeldingen heeft, was dat bij deze 100%. De deelnemers zijn 
meegenomen in de diverse activiteiten, trainingen en ontwikkeling van 
ervaringsdeskundige ouders en jongeren in de regio Utrecht en 
Flevoland.

Enkele opbrengsten vanuit deze inspiratiesessie:
• Een aantal betaalde aanmeldingen voor de cursussen in 2023
• Afspraak bij een samenwerkingsverband passend onderwijs om de 

inzet van ervaringsdeskundigen bij het ouder en jeugdsteunpunt te 
verkennen.

Cijfers: 
• Totaal aanmeldingen: 43 deelnemers
• Flevoland: 5 deelnemers
• Utrecht: 17 deelnemers
• Andere regio’s: 21 deelnemers
• Definitief aantal deelnemers: 43 deelnemers

'Wat een mooie, kwetsbare, 
moeilijke verhalen van 
veerkrachtige mensen. Ik heb als 
hulpverlener geluisterd en ben 
me opnieuw bewust van het 
belang van NAAST gezinnen 
(ouders en kinderen) staan, 
samen out of the box denken in 
mogelijkheden. Prachtig initiatief 
dit netwerk.'

Reactie deelnemer inspiratiesessie 
autisme, wat kun je wel
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Samen leren in ontwikkeling

Ontwikkeling activiteit eetstoornissen

Op 1 november heeft Nely Sieffers deel genomen aan de netwerk-
bijeenkomst van K-eet waar zo’n 80 professionals aanwezig waren. 
(Medici, diëtisten, psychiatrie, jeugdhulpverlening, lokale teams en 
gemeenten) In het programma ontbraken de ervaringsdeskundige 
ouders en -jongeren om inzicht te geven wat vanuit hun ervaringen en 
kennis belangrijk is. Hier is het eerste idee ontstaan om vanuit de 
ervaringsacademie aan te sluiten bij het K-eet netwerk in de regio.

5 december 2022 was de eerste ontwikkelsessie voor de nieuwe 
activiteit voor de eetstoornissen. Een ontwikkelsessie met drie ouders, 
twee jongere (derde was ziek) en Nely Sieffers als ontwikkelaar. In deze 
sessie is er een rijke opbrengst opgehaald vanuit de ervaringen 
omtrent eetstoornissen. Wat is er gemist, wat is belangrijk en 
waarvoor is echt aandacht nodig. De menselijke maat met ruimte voor 
eigen regie en keuzes, betere informatievoorziening, steun en rol voor 
ouders en breder kijken dan alleen het eetprobleem.

Verder hebben we ook gekeken naar de strategie, want is een 
cursus voor twaalf personen nodig of sluiten we aan bij de activiteiten 
van het K-eet netwerk in de regio Utrecht en Flevoland. De 
ervaringsdeskundigen vinden het belangrijk om aan te sluiten bij K-eet
zodat er snel een grote en diverse groep professionals kunnen 
bereiken. Hierdoor kunnen we professionals in de regio bereiken zoals 
kinderartsen en psychiaters die we met een cursus niet bereiken.

Op 31 januari is er samen met de projectleiders van K-eet, 
ervaringsdeskundigen uit de regio en een afvaardiging van de

ervaringsdeskundigen van Netwerk Beter Samen een aparte 
bijeenkomst om te verkennen hoe we ervaringsdeskundigheid een 
structurele plek kunnen geven in het K-eet netwerk in de regio.

Het heeft onze voorkeur om het beschikbare budget voor de cursus 
eetstoornissen te gebruiken om een eerste aanzet te geven voor 
ervaringsdeskundigheid binnen K-eet.

Inspiratiesessie invullen bij bijeenkomst zorgaanbieders

Op 2 februari organiseren een aantal zorgaanbieders een gezamenlijke 
bijeenkomst voor hun professionals. De ervaringsacademie is door 
Youke en Samen Veilig Midden Nederland gevraagd om workshops te 
geven over ervaringsdeskundigheid zodat professionals meer inzicht 
krijgen in de mogelijkheden. Dit wordt in de komende weken verder 
uitgewerkt en daarmee realiseren we ook een inspiratiesessie bij de 
zorgaanbieders en kunnen we meer professionals bereiken.

Betaalde activiteiten

Vanaf januari 2023 zijn er aan de activiteiten van samen leren 
aanmeldingskosten verbonden voor de deelnemers. Hiermee 
verkennen we een aantal verduurzamingsopties voor de regio. Het 
aantal aanmeldingen kan nog omhoog en dat vraagt de komende tijd 
extra aandacht in onze communicatie en contacten met 
zorgorganisaties en vindplaatsen van professionals.



Op de agenda

Basistraining van ervaren naar 
ervaringsdeskundige ouder

Algemene informatie
• Startdatum: 30 jan. 2023
• Aanmeldingen: 3 ouders uit regio 

Utrecht-Flevoland en 4 ouders buiten de 
regio

• Duur: 6 dagdelen
• Doelgroep: ouders die met hun jeugdzorg 

ervaring iets willen betekenen voor 
anderen.

• Trainers: Janneke van Bockel en Nely
Sieffers

De eerste aanmeldingen van ouders zijn
binnen en de intakegesprekken lopen. 
Enthousiaste ouders die graag iets willen
betekenen voor anderen en willen leren hoe 
ze dat kunnen oppakken. We merken dat er 
ook ouders van andere regio’s willen
deelnemen en denken uit hoe we dit verder
kunnen faciliteren. In de afgelopen maanden
heeft Netwerk Beter Samen ook een training 
verzorgd in de regio Brabant en Zeeland. 

Meer informatie en aanmelden >>

Cursus stressvolle dynamiek bij 
autisme

Algemene informatie
• Startdatum cursus 4: 15 maart 2023
• Aanmeldingen: 6 ouders
• Duur: 3 dagdelen per cursus op locatie
• Doelgroep: hulpverleners, ouders 

en ervaringsdeskundigen
• Trainers: Marjon Kuipers en Maartje de 

Vries

Dit is een goed lopende cursus en is nu een
betaalde activiteit voor de deelnemers. Dit
vraagt nog extra aandacht in de werving van 
professionals. De oude accreditatie is bijna
verlopen en de nieuwe accreditatie aanvraag
is in behandeling bij het SKJ. In de 
voorbereiding van deze cursus worden nog
wat kleine aandachtspunten opgepakt uit de 
evaluatie van de vorige cursus. We 
verwachten dat we minimaal aantal
deelnemers halen en daarmee deze cursus 
ook kunnen uitvoeren.

Meer informatie en aanmelden >>

Cursus stressvolle dynamiek bij trauma 
en suïcidale klachten

Algemene informatie
• Startdatum cursus: mei 2023
• Aanmelding start in februari
• Doelgroep: professionals, 

ervaringsdeskundigen en ouders
• Trainers: Marjon Kuipers en een nieuwe 

ervaringsdeskundige trainer

Dit is een nieuwe cursus in ontwikkeling en 
er is gekozen om een focus aan te brengen 
op de suïcidale klachten. Hierdoor sluit het 
aan bij een thema wat actueel is en bij een 
groep ervaringsdeskundige ouders die hier 
graag een nieuw programma voor 
ontwikkelen. In januari is er een 
ontwikkelsessie met de trainers, 
ervaringsdeskundige jongeren en – ouders 
en een professionals van Spoor 030. De 
eerste cursus wordt gegeven tegen een 
gereduceerd tarief.

Masterclass Laat je raken  

Algemene informatie
• Startdatum: 20 maart 2023
• Aanmeldingen: 1 ervaringsdeskundige
• Duur: 2 dagen
• Doelgroep: ouders, hulpverleners, 

en ervaringsdeskundigen
• Trainers: Marjan de Lange, Kathinka 

Bruinsma en Shannon IJkema

Deze masterclass wordt voor de tweede keer 
aangeboden en versterkt de gelijkwaardige 
samenwerking tussen professionals, ouders 
en jongeren. De accreditatie voor de 
professionals is aangevraagd bij het SKJ. De 
aanmeldingen vallen op dit moment nog wat 
tegen en daarom start er in januari een 
campagne richting de jeugdzorgorganisaties 
en hulpverleners om dit onder de aandacht 
te brengen.

Meer informatie en aanmelden >>

https://netwerkbetersamen.nl/events/basistraining-ervaringsdeskundige-ouder/
https://netwerkbetersamen.nl/events/cursus-stressvolle-dynamiek-bij-autisme/
https://netwerkbetersamen.nl/events/masterclass-laat-je-raken/


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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Op 25 november was de eerste community bijeenkomst van ervaringsdeskundige jongeren en 
ouders uit de regio Utrecht en Flevoland. Tien ouders en twee jongeren waren aanwezig bij deze 
bijeenkomst onder leiding van Marjan de Lange en Petra Kempe (ontwikkelaars community 
ervaringsdeskundigen). De ouders hebben allemaal de 'Basistraining' gevolgd bij Netwerk Beter 
Samen of de training 'Ouders ervaren en deskundig' in de regio Lekstroom. De jongeren zijn actief 
voor een zorgorganisatie en willen graag samen optrekken met ouders om van elkaar te leren.

Het programma stond in het teken van kennismaking, een presentatie over de diversiteit van 
ervaringsdeskundigheid, samen een keuze maken in de uitgewerkte scenario’s om de community 
inhoud te geven. In het tweede deel van het programma hebben we in groepjes kennisgemaakt 
met de eerste intervisie met hele concrete opbrengsten voor de vragen die zijn besproken. 

De groep ervaringsdeskundigen is opgedeeld in themagroepen die aansluiten bij hun persoonlijke 
aandachtsgebied. Tussen de community bijeenkomsten gaan zij aan de slag met de volgende drie 
thema’s: 
1. Thuiszitters
2. Informatie en steun voor ouders van kinderen met suïcidale klachten: er wordt gewerkt aan 

een plan voor ervaringsdeskundige ouders die meedenken met ouders en goede informatie. 
3. Kinderen minder doorsturen: hoe organiseren we dat zorg minder aanbodgericht en meer 

vraag/behoeftegericht is waarbij specifieke zorg naar het kind toekomt i.p.v. dat een kind van 
de ene naar de andere plek verplaatst wordt? Wat vraagt dit ook van houding/bejegening?

Verder gaan twee ervaringsdeskundigen meedenken over een oudersteunpunt passend onderwijs 
en één ervaringsdeskundige heeft een match met een opdracht over normaliseren. Er is gekozen 
voor het scenario met drie centrale community bijeenkomsten met intervisie in groepen in het 
programma en themagroepen. Dit vraagt om een vervolg in jaar 3 van het project.

Community ervaringsdeskundigen is gestart
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Community ouders meervoudige hulp/zorgvraag

Netwerken om de behoeften in kaart te brengen

Op 2 december heeft er een overleg plaatsgevonden met drie 
Marokkaanse moeders over het starten van een community voor 
ouders. Er waren nog drie andere moeders uitgenodigd, helaas waren 
de kinderen ziek en de ander had een afspraak met een arts. Dit 
overleg krijgt een vervolg en is ook een unieke kans 
om de Marokkaanse ouders te bereiken.

Er zijn digitale gesprekken gevoerd met professionals van Home start 
(Utrecht) en Gezinsbuddy voor éénoudergezinnen (Stichtse 
Vecht) om te oriënteren welke rol zij zien voor een community van 
ouders. Beide gaven aan dat ze vooral samenwerkingskansen zien als 
het gaat om gezinnen/ouders waar zij zich met hun ondersteuning 
terugtrekken en dat er dan een soort van warme overdracht plaats 
vindt. Waardoor deze gezinnen/ouders nog steeds wat steun en 
stut ervaren, maar dan van collega ouders.

Gezinsbuddy gaf aan al zes jaar de ambitie te hebben voor het bouwen 
van een community, maar dat dit tot op heden nog niet van de grond 
komt. Gezinsbuddy is te druk met hun dagelijkse corebusiness en 
heeft hierdoor onvoldoende tijd kunnen vrijmaken voor het 
opbouwen van een duurzaam netwerk.

Diverse doelgroepen en wensen
• Lotje en Co heeft een Facebookgroep van ouders 

met zorgintensieve kinderen via dit kanaal kunnen we 
ouders interesseren voor community activiteiten.

• In Contact bijzonder wil samenwerken en heeft bereik bij een 
groep ouders en werken o.a. aan het thema 
inclusieve samenleving. Zij zijn ook inzetbaar 
als ervaringsdeskundigen en hebben ervaring op 
de thema’s jeugdhulp, wet langdurige zorg, kinderdagcentra 
en passend onderwijs.

• Behoefte bij partners in de wijk en ouders rond 
het thema vechtscheiding in samenhang met inzet 
jeugdbescherming.

• Er is een ervaringsdeskundige Marokkaanse moeder die toegang 
heeft tot een aantal Marokkaanse moeders 
met ook zorgintensieve kinderen waar ze een community voor wil 
opbouwen. Hiermee is een eerste overleg geweest om dit uit te 
werken.

• Een Turkse vader is bezig met een “samen naar school klas” op te 
richten in de Meern. Hij wil graag ook een community voor ouders 
starten en heeft hulp nodig om dit te realiseren.

Acties voor de komende tijd
• Focus aanbrengen in welke groep we oppakken voor het project 

ervaringsacademie i.v.m. de zeer diverse groepen.
• Voor de andere groepen verbinden of kansen creëren met andere 

opdrachten en bestaande communities.
• Bijeenkomsten voor ouders die willen meedoen in de community.
• Beschrijven van werkwijze en vervolg voor vervolg in het derde 

jaar van het project ervaringsacademie
• In kaart brengen welke communities er zijn voor ouders d.m.v. 

actieonderzoek.



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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Shannon IJkema
Ervaringsdeskundige EHBJ box

Tilly van Uffelen
Ervaringsadviseur regio



Samen ontwikkelen in de regio

Plan voor Utrecht-stad

Ouders en jongeren die vastlopen op het gebied van 
jeugdhulpverlening hebben behoefte aan goede informatie 
over de mogelijkheden om op te schalen en inzicht in wie 
waarvoor verantwoordelijk is. Dit voorkomt onnodig lang 
wachten met risico op vergroten van de problematiek en 
het stimuleert een proactieve aanpak waarin signalen op de 
juiste plek komen. Dit sluit aan bij de behoefte vanuit de 
gemeente om de informatievoorziening naar jongeren en 
ouders te verbeteren.

Het idee is om samen met ouders, jongeren en de 
hoofdpartners in de stad de informatievoorziening voor jeugd 
en ouders te vernieuwen. Ouders en jongeren kijken vanuit 
een verschillende bril en verantwoordelijkheid en vaak ook 
breder naar de samenhang van hulp en zorg in de buurt, op 
school en van specialisten en/of vanuit andere zorgwetten.
1. Aantal werksessies met ervaringsdeskundige ouders, 

gemeente en partners in de stad om dit samen uit te 
denken.

2. Jongeren van ExpEx laten aansluiten bij de werksessies van 
jongeren.

3. Handreiking maken over de informatievoorziening die ook 
ingezet kan worden in andere regio’s. 

Voortgang regionalisering

In het thema regionalisering zitten twee deelprojecten: 
meedenken met de regionale expertteams en inzet 
ervaringsdeskundigheid in 2-3 regio’s bij de thema’s die spelen 
vanuit de regionalisering. Na onze signalen over het moeilijk 
tot stand komen van afspraken met de regio’s is dit na het 
vorige voortgangsoverleg goed opgepakt met een extra 
mailing. Een aantal regio’s hebben al een afspraak gehad en 
voor twee regio’s is er concreet idee wat we kunnen oppakken. 
Dit wordt nu uitgewerkt in een plan van aanpak met een 
verdeling van de beschikbare uren vanuit het project 
Ervaringsacademie voor de twee deelprojecten. We 
verwachten dat een aantal acties uitlopen tot de zomer.

Stand van zaken regio’s: 
• Utrecht-stad: verkennend gesprek afgerond en uitwerken 

plan van aanpak
• Zuidoost-Utrecht: verkennend gesprek afgerond en 

uitwerken plan van aanpak.
• Lekstroom: verkennend gesprek afgerond nog geen 

concreet idee i.v.m. wisseling van medewerkers.
• Utrecht-West: verkennend gesprek op 16 januari
• Flevoland: verkennend gesprek op 9 januari.
• Eemland: geen reactie.
• Oudergroep met een plan voor suïcide preventie door inzet 

ervaringsdeskundigen: aantal uren inzetten om dit verder 
uit te werken.

Plan voor Zuidoost-Utrecht

In de regio Zuidoost-Utrecht is al ervaring opgedaan met 
ervaringsdeskundigheid bij het project Beter Maatwerk 
(Aparte opdracht) en de regionale doorbraaktafel. In 2023 
wordt in de regio een nieuwe beweging gemaakt in het samen 
leren bij complexe casuïstiek en dat vraagt ook om een nieuwe 
invulling van de inzet van ervaringsdeskundigen. Zo thuis 
mogelijk is een belangrijk thema, maar ook het versterken van 
de lokale teams. Het is belangrijk om de teams goed mee te 
nemen in de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid 
d.m.v. voorlichting.

Het idee bestaat uit drie onderdelen: 
1. Ervaringsdeskundigen toevoegen aan de regionale pool 

van experts die gaan meedenken met de lokale teams van 
de gemeenten in deze regio.

2. Waar nodig kan er meegedacht worden bij de regionale 
doorbraaktafel

3. Advies over de informatievoorziening naar ouders en 
jeugdigen om de vindbaarheid te vergroten van de 
mogelijkheden en experts als ze vastlopen.

Verder is er ook gesproken over de trainingen van de 
ervaringsacademie en samenwerking met lokale teams als 
mogelijke volgende stap. In dit plan van aanpak wordt ook de 
optie meegenomen voor actieonderzoek over de inzet van 
ervaringsdeskundigen en de toegevoegde waarde.



EHBJ product voor jongeren in verblijf

De jongeren van ExpEx Utrecht hebben inmiddels hun training afgerond en op 9 januari wordt 
gestart met het samenstellen van een groepje die samen het product gaan uitdenken en 
ontwikkelen. In februari is er een bijeenkomst met de ExpEx en de samenwerkingspartners die ook 
voor een deel jeugdhulp met verblijf bieden. Dat geeft ruimte om groepen te werven waar de ExpEx 
de nieuwe producten kunnen uitdelen in een interactieve sessie. Dit deelproject wordt 
gecoördineerd door Tilly van Uffelen en Shannon IJkema.

Actieonderzoek

Er is een concrete vraag ontstaan om de communities waar ouders en jongeren elkaar kunnen 
ontmoeten in kaart te brengen. Hierdoor kunnen ouders en jongeren elkaar beter vinden, samen 
optrekken en leren van ervaringen. Zo een kaart is ook nuttig voor professionals en beleidsmakers, 
want dit versterkt de vindbaarheid en draagt bij aan het normaliseren en doorbreken van 
eenzaamheid. Dit is vergelijkbaar met het actieonderzoek in het eerste jaar waarbij we de 
organisaties en initiatieven van ervaringsdeskundigen en hun behoefte in kaart hebben gebracht.

Actieonderzoek bij de regionale expertteams, een eerder idee, komt ook nu moeilijk tot stand, 
omdat het contact in de regio over de inzet van ervaringsdeskundigen moeizaam verloopt. Daarom 
is het idee van de kaart met communities van ouders en jongeren een goed en concreet alternatief 
wat we graag verder uitwerken met de afvaardiging van de K4 kenniswerkplaatsen en onderzoeker. 
De financiering van dit onderzoek is niet meegenomen in de opdracht van het project 
Ervaringsacademie en heeft aandacht nodig.

Samen ontwikkelen in de regio deel 2



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

Debby Zuijderwijk
Project assistent 

Ervaringsacademie
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Nely Sieffers
Directeur en projectbeheer 

Ervaringsacademie

Tilly van Uffelen
Communicatie adviseur

Hosea Sieffers
IT en vormgeving



Update projectorganisatie

Communicatie en marketing

De positionering van ervaringsdeskundigheid vraagt om een herkenbare stijl en uitstraling in de 
communicatie en vanuit de middelen die over waren uit het eerste jaar heeft onze huisstijl een 
upgrade gekregen. Hierdoor zijn we online en offline duidelijk herkenbaar, is er een goede basis 
voor documenten, presentaties, briefpapier, pennen, presentatiemappen en visitkaartjes. Verder 
zijn er van diverse activiteiten foto’s gemaakt en wordt er nu gewerkt aan ontwerp van de 
rolbanners en vernieuwen en doorvoeren van de huisstijl in de website en een brochure over de 
inzet van ervaringsdeskundigheid.

De marketing van de betaalde producten vraagt extra aandacht en er wordt gewerkt aan een 
aantal folders om dit extra onder de aandacht te brengen bij de diverse organisaties in de regio. Dit 
vraagt ook warme acquisitie en vaste contactpersonen bij organisaties. We merken in de 
gesprekken met organisaties dat veel thema’s ook goed aansluiten bij aandachtsgebieden van de 
organisaties. Dit heeft voldoende tijd een aandacht nodig in de komende periode.

Voorbereidingen projectplan jaar 3

Op 7 december hebben we een netwerkdag gehad met de verschillende teams (Trainers, 
regioteam en bestuur) van Netwerk Beter Samen. De eerste ideeën zijn opgehaald voor het project 
en in de komende tijd wordt dit verder uitgewerkt. Om de continuïteit te behouden in het team en 
de activiteiten is het belangrijk dat er voor 1 april een akkoord is voor het vervolg. In januari is er 
een extra overleg om dit ook voor te bereiden met de opdrachtgever.



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/

