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Voor:  Mensen die in armoede zijn opgegroeid, 

uit ervaring weten wat sociale 

uitsluiting betekent en een brug willen 

slaan tussen mensen in armoede, de 

samenleving en organisaties en 

professionals uit de sociale sector. 



Wat is ervaringsdeskundigheid? 

Ervaringsdeskundigheid wil zeggen dat een persoon met een intense 

en vaak langdurige ervaring, weet hoe je met problemen die daaruit 

voortkomen, kan omgaan. Ook heeft hij inzicht in de werkwijzen 

van hulp- en dienstverleners en is hij in staat om te bespreken 

welke effecten die (kunnen) hebben. Iemand is ervaringsdeskundig 

wanneer hij of zij werkt met de eigen ervaring en deze inzet ten 

behoeve van anderen, op een passende manier. 

 

Waarom “Ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale 

uitsluiting”? 

Mensen die langdurig in armoede leven, ervaren vaak een grote 

afstand tussen henzelf en niet-armen in de maatschappij. Dit is het 

gevolg van sociale uitsluiting en tegelijkertijd een reden waardoor 

armoede in stand blijft. Beide groepen, armen en niet-armen, leven 

in zulke verschillende werelden dat ze elkaar vaak niet begrijpen. 

Oplossingen voor vraagstukken die aan armoede verbonden zijn, 

worden door niet-armen ingevuld. Deze geven lang niet altijd 

gehoor aan de mogelijkheden en behoeften van de mensen voor wie 

ze bedoeld zijn. De inzet van ervaringsdeskundigheid heeft als doel 

om deze kloof te overbruggen, wederzijds inzicht in beide 

leefwerelden te bevorderen en bij te dragen aan oplossingen die 

beter aansluiten.   

 

Opleiding “Ervaringsdeskundige in armoede en sociale 

uitsluiting” 

In september 2018 start voor het 3de jaar in Utrecht de opleiding 

“Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting”. Het is een 

2-jarige MBO-opleiding, verzorgd door ROC Zadkine, die leidt tot 

een startkwalificatie niveau 4. Diverse instellingen uit de 

Armoedecoalitie bekostigen de opleidingsplaatsen en bieden 

leerwerk- / stageplekken aan voor de deelnemers. 

 

Doelgroep 

De opleiding is bedoeld voor mensen die in armoede zijn opgegroeid 

en daarin langdurig leven of hebben geleefd. Als gevolg daarvan 

weten ze wat het betekent om sociaal uitgesloten te zijn. De 

deelnemers willen hun ervaringen en inzichten inzetten om anderen 

te ondersteunen in uiteenlopende situaties en uitdagingen. 

Doel 

Een belangrijk doel van de opleiding is dat deelnemers na afronding 

een brug kunnen slaan tussen mensen die langdurig in armoede en 

sociale uitsluiting leven, de samenleving in het algemeen en hulp- 

en dienstverleners in het bijzonder. Ook wordt beoogd dat mensen 

die al lange tijd aan de rand van de maatschappij leven, de kans 

krijgen om een volwaardige plek in te nemen in organisaties en de 

samenleving. Daarmee is de opleiding eveneens een middel om 

deelnemers te empoweren. 

 

Inhoud van de opleiding 

De opleiding bevat 3 kennisgebieden die parallel aan bod komen: 

 

Ervaringskennis: Deelnemers worden uitgenodigd om hun eigen 

levensverhaal te onderzoeken. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? 

Welke patronen en overlevingsstrategieën heb ik opgebouwd? Hoe 

kan ik de aansluiting vinden ten opzichte van anderen, hun proces 

en hun behoeften?  De basis voor empowerment wordt gelegd, met 

als doel dat mensen zichzelf waardevol gaan vinden en zien wat ze 

voor anderen kunnen betekenen. 

 

Theoretische kennis: Thema’s zijn politiek en armoede, 

communicatie, psychologie en pedagogie. Geleerd wordt wat 

overlevingsstrategieën zijn en hoe het komt dat mensen die in 

armoede leven zich anders gaan gedragen. Ook hier is het 

vertrekpunt de eigen geschiedenis en gaan deelnemers op zoek 

naar hoe dit bij henzelf speelt. Tevens worden (beroeps-) 

vaardigheden behandeld; vragen stellen, in dialoog gaan, 

meervoudige partijdigheid, confronteren, enz.  

 

Praktijkkennis: Stage en werkervaring staan hierin centraal. Denk 

aan bijvoorbeeld een afdeling Werk & Inkomen, sociaal wijkteam of 

de voedselbank, waarin deelnemers optrekken met een 

professional. Samen wordt op zoek gegaan naar antwoorden op de 

vraag waar cliënten tegenaan lopen, waarom processen haperen en 

hoe de cliënt zelf inzichten in problematiek en oplossingen kan 

verwerven en daarmee tot verbetering van zijn situatie kan komen.  

 

 



Aanmelden voor de opleiding 

Om aan de opleiding te kunnen deelnemen, zijn er enkele 

voorwaarden. 

Ben jij in armoede opgegroeid en weet je uit ervaring wat 

sociale uitsluiting betekent? Ben je gemotiveerd je 

ervaringen in te zetten om een brug te slaan tussen mensen 

die langdurig in armoede leven en organisaties en 

professionals uit de sociale sector? Durf je het aan om je 

eigen achtergrond onder de loep te nemen, sta je open voor 

de verhalen van anderen, ben je bereid om dieper op deze 

onderwerpen in te gaan en inzichten te delen? Heb je 

VMBO-niveau? Heb je zin en energie om 2 jaar lang iedere 

week 1 dag naar school te gaan en daarnaast 2 tot 3 dagen 

bij een instelling stage te lopen?  

Dan nodigen wij je van harte uit om te bespreken of de 

opleiding “Ervaringsdeskundige in armoede en sociale 

uitsluiting” voor jou een waardevolle stap kan zijn.  

 

Je kunt je aanmelden door bijgaand inschrijfformulier 

ingevuld op te sturen naar Edwin Peters. 

Per mail: edwinpeters@barricadoor.nl 

Per post: Lauwerecht 131, 3515 GR Utrecht 

Voor vragen kun je bij hem terecht op tel. 06 41 755 988. 

Lever het formulier uiterlijk in voor 1 juni; dan wordt er zo 

spoedig mogelijk contact met je opgenomen. 

 

Na ontvangst van je inschrijfformulier word je uitgenodigd 

voor een kennismakingsgesprek. Hierin wordt verteld over 

de opleiding en wordt ingegaan op je motivatie om deze te 

willen volgen. In het gesprek gaan we na of de opleiding 

passend is voor jouw situatie. 

Ook bekijken we wat ervoor nodig is om de studie praktisch 

voor jou georganiseerd te krijgen of wat er nodig is om de 

opleiding bijvoorbeeld vanuit de uitkering te mogen volgen. 
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