
 

 

ERVARING WERKT! | DELEN EN BENUTTEN VAN KENNIS, ERVARING EN EXPERTISE

Vrijdag 21 november 2014 in 
Leiden: Symposium 
Ervaringsdeskundigheid 2.0
Achtergronden 

De kennis, ervaring en expertise die we in de 
psychische gezondheidszorg benutten, komen voort uit 
drie bronnen: de wetenschap, de expertise van professies 
en de expertise van degenen die te maken hebben (gehad) 
met een psychische aandoening (zelf  of  bij hun naasten). 
Er is in de sector nog weinig aandacht voor de 
ervaringskennis en -deskundigheid van de medewerkers. 
Het heeft te maken met taboes en stigma’s. En met het feit 
dat er in opleidingen geleerd wordt professionele afstand 
te bewaren. 

Het symposium staat (gratis) open voor medewerkers 
van de vier organiserende instellingen. We laten de 
medewerkers aan het woord die hierover iets willen of  
kunnen vertellen. Het richt zich niet alleen op 
hulpverleners. We nodigen graag ook medewerkers uit die 
een andere taak hebben in de organisatie, maar hierover 
wel iets kwijt willen of  graag de opvattingen van anderen 
willen horen. 

Vragen 

Op dit symposium staan vier vragen centraal: 

1.	 Wat is ervaringskennis & ervaringsdeskundigheid? 

2.	 Wat draagt het bij en vult het aan?  

3.	 Wat weten we als werkers van elkaars ervaring?  

4.	 Kunnen of  mogen we het benutten in het werk? 

Inschrijven 

Per instelling is een afgesproken aantal plaatsen 
beschikbaar. Schrijf  je in bij de contactpersoon van jouw 
organisatie. Je inschrijving wordt bevestigd en uiterlijk een 
week voorafgaande aan het symposium krijg je 
aanvullende documentatie, waaronder routebeschrijving 
en discussiestukken. 

Zie ommezijde voor het programma.

KERNPUNTEN
DATUM & PLAATS
Vrijdag 21 november op Hogeschool 
Leiden: Zernikedreef 11 Leiden (10 
minuten lopen van station).
INHOUD
Het symposium richt zich op 
ervaringsdeskundigheid bij 
medewerkers in de psychische 
gezondheidszorg.
ORGANISATIE
• Rivierduinen
• GGZ inGeest
• Parnassia Groep
• Hogeschool Leiden 
INSCHRIJVEN
• Rivierduinen: 

t.reijerse@ggzleiden.nl
• GGZ inGeest: 

r.vangool@ggzingeest.nl 
• Parnassia: ronald.touw@brijder.nl 
• HS Leiden: terwindt.m@hsleiden.nl
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Programma 
9.00	  –	  9.25	  	   	   Ontvangst	  
9.25	  –	  9.30	  	   	   Introductie	  op	  het	  symposium	  door	  Corine	  Balder	  (HS	  Leiden),	  	  
	   	   	   voorzitter	  van	  het	  symposium	  
9.30	  –	  10.50	  	  	   Discussieblok	  1	  
	   	   Wat	  is	  ervaringskennis	  &	  ervaringsdeskundigheid?	  
	   	   Introductie:	  Elte	  Rauch,	  Cliënten	  Belangen	  Bureau,	  GGZ	  inGeest	  	  

	   	   Bijdragen	  van	  medewerkers	  van	  GGZ	  inGeest,	  Parnassia	  Groep	  en	  	  
	   	   	   Rivierduinen	  
10.50	  –	  11.10	   KofRie	  
11.10	  –	  12.30	   Discussieblok	  2	  
	   	   Wat	  draagt	  ervaringskennis	  en	  ervaringsdeskundigheid	  bij,	  en	  

	   wat	  vult	  het	  aan?	  
	   	   Introductie:	  Jolt	  Bosma,	  psychiatrisch	  verpleegkundige	  GGZ	  inGeest	  

	   	   Bijdragen	  van	  medewerkers	  van	  GGZ	  inGeest,	  Parnassia	  Groep	  en	  	  
	   	   	   Rivierduinen	  
12.30	  –	  13.30	   Lunch	  |	  Aan	  de	  piano:	  Maudy	  'Katidjah'	  Apon	  
13.30	  –	  14.50	   Discussieblok	  3	  	  
	   	   Wat	  weten	  we	  als	  werkers	  van	  elkaars	  ervaring?	  
	   	   Introductie:	  Ronald	  Touw,	  Verpleegkundige	  Adviesraad,	  Parnassia

	   Groep	  
	   	   Bijdragen	  van	  medewerkers	  van	  GGZ	  inGeest,	  Parnassia	  Groep	  en	  	  

	   Rivierduinen	  
14.50	  –	  15.00	   Studenten	  Hogeschool	  Leiden	  presenteren	  hun	  project	  	   	  
	   	   	   levensboeken	  
15.00	  –	  15.20	   Thee	  
15.20	  –	  16.40	   Discussieblok	  4	  	  
	   	   Kunnen	  of	  mogen	  we	  het	  benutten	  in	  het	  werk?	  
	   	   Introductie:	  Marja	  GrifRioen,	  adviseur	  cliëntenperspectief,	  	  	  

	   Rivierduinen	  
	   	   Bijdragen	  van	  medewerkers	  van	  GGZ	  inGeest,	  Parnassia	  Groep	  en	  	  

	   	   	   Rivierduinen	  
16.40	  –	  16.55	   Samenvatting:	  Jaap	  van	  der	  Stel	  (HS	  Leiden)	  
16.55	  –	  17.00	   Afsluiting:	  Corine	  Balder	  
	   	   	   Aansluitend:	  borrel	  en	  napraten




