
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werken met eigen ervaring voor jongeren 

In maart 2018 start er een nieuwe cursus voor jongeren die hun ervaringen willen inzetten binnen de 

jeugdhulp. Als luisterend oor of als maatje voor jongeren en/of als adviseur of voorlichter voor 

zorgorganisaties en gemeenten.  
 

Voor wie? 

De cursus is bedoeld voor jongeren die: 

 tussen de 18 en 25 jaar zijn uit Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen 

of Zuidplas; 

 ervaring hebben met jeugdzorg, psychische kwetsbaarheid, verslaving, dak- en thuisloosheid, 

pesten, mishandeling, (v)echtscheiding of die jong ouder zijn geworden; 

 afstand hebben ontwikkeld hebben tot eigen ervaringen en verleden; 

 goed kunnen reflecteren op de eigen processen, ervaringen en situatie; 

 deel uit willen maken van een groep die elkaar begrijpt, stimuleert en inspireert. 

 

Voor wat? 

Na de cursus ben je als ervaringsdeskundige inzetbaar als maatje voor andere jongeren, als adviseur 

voor hulpverleners of als voorlichter voor gemeenten. In alle gevallen zet jij je ervaringen en verhaal 

op een positieve manier in. 

 

Wat bieden wij? 

 Je kan doen waar je goed in bent en waar je zin in hebt 

 Je krijgt een training (12 lessen van 3 uur) 

 Je krijgt een vrijwilligersvergoeding 

 Je wordt ondersteund door een ervaringsdeskundige en andere jongeren. 

 

Wil je meer informatie of aanmelden voor de informatiebijeenkomst? 

Neem dan contact op met: 

Sanne Dierick, sdierick@kernkracht.nl , 0182-519060 

 

Kijk voor meer informatie over de ExpEx ook op www.expex.nl  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ben jij een jongere met ervaring in de jeugdhulp? 

Dan zoeken we jou! 

mailto:sdierick@kernkracht.nl
http://www.expex.nl/
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Ken jij een jongere met ervaring in de jeugdhulp? 

Geef dit dan door: 

mailto:sdierick@kernkracht.nl
http://www.expex.nl/

