
Jouw ervaring werkt

Heb jij als coach of zorgverlener zelf ervaring met het 
doormaken van herstelprocessen? 

En wil je onderzoeken of je deze ervaringen wilt en 
kunt inzetten in jouw werk? 

Ontdek het met deze cursus!



Hoi, ik ben Evi en ik werk met mijn
herstelervaringen. 

De ervaringen zelf startte al vroeg in mijn leven, 
het herstel duurt een leven lang. Om deze
herstelervaringen uiteindelijk deskundig in te 
kunnen zetten voor anderen was nog een hele 
reis. Een reis die je niet zomaar even maakt.

Inmiddels ben ik jaren actief als trainer/coach 
om andere coaches en zorgverleners te 
ondersteunen in deze reis. Tevens ben ik de 
ontwikkelaar van deze oriëntatie cursus die 
reeds voor vele organisaties ingezet wordt. 

Graag neem ik je mee op mijn reis, maar nog
veel liever help ik jou op weg in jouw reis.

Welkom bij Jouw ervaring werkt!

Even voorstellen

‘’Evi is door haar ongedwongen manier van duiden en bespreken als geen ander in staat om 
de diepere laag van de eigen ervaringen om te zetten in ervaringsdeskundigheid.” - Erik



Over jezelf delen is uit den boze

Veel coaches en zorgverleners hebben zelf ook ervaring met psychische 
kwetsbaarheden. Speciaal voor hen ontwikkelde ik deze cursus.

Het delen van levenservaringen is nog niet zo vanzelfsprekend als je 
anderen begeleid, maar het delen van herstelervaringen is op sommige 
plekken zelfs nog uit den boze.

‘Wat kan ik wel delen en wat niet? Op welk moment wel en niet? Help ik 
de persoon tegenover mij er wel mee? Het gaat om de ander niet om 
mij. Wat vinden mijn collega’s ervan? Ben ik dan nog wel professioneel 
genoeg? Welke ervaringen doen er toe? Wat als ik geraakt word? 
Hoever moet ik in mijn eigen herstel zijn?’

Professionals met herstelervaringen kunnen worstelen met deze en vele 
andere vragen.

”De cursus bracht mij wat ik gehoopt had. En die hoop was dat 
het zou bevestigen dat ervaringsdeskundigheid inzetten als 
hulpverlener, de hulpvrager enorm kan helpen in zijn/haar 
herstelproces.’’ - Ingrid



Een waardevolle kennisbron

Het verkrijgen van herstelervaringen in het leven vormt je, net als 
andere ervaringen, tot de persoon die je nu bent. En ervaringskennis is 
naast andere verworven kennis, een waardevolle kennisbron binnen 
jouw begeleiding.

Herstelervaring hebben, hierop reflecteren en van leren maakt 
je deskundig over je eigen ervaringen en de weg die je hiermee loopt in 
jouw eigen leven. 

Jouw herstelervaring bewust en met zorg inzetten en dienend maken 
voor het proces van een ander, vraagt onderzoek en zorgvuldigheid. 
Voor de persoon met wie je werkt, maar in de allereerste plaats voor 
jezelf.

‘’Weer stil worden gezet op je eigen herstel, kan heel confronterend 

zijn. Ik heb het ervaren als positief, want op deze manier kon ik 

mijn eigen herstel weer is onder de loep nemen. Alle fases Weer 

eens opnieuw doorleven, doorvoelen en weer een laag dieper of dat er 

toch nog wat zit waar ik mee aan de slag wil.’’ - Claudia



Voor wie is deze cursus

Voor iedere coach en zorgverlener die:

• zijn/haar zelfkennis en bewustwording wil vergroten

• de betekenis van zijn/haar eigen en andermans herstelervaringen 
wil bekijken

• ervoor openstaat te delen en (opnieuw) aangeraakt te worden op 
zijn eigen herstel

• zich wil oriënteren op het inzetten van eigen herstelervaringen
binnen het werk

• wil leren wat herstel en ervaringsdeskundigheid inhoud

• durft te ontdekken of werken met eigen herstelervaringen op dit 
moment wel of (nog) niet past

‘’De inhoud van de cursus zorgt voor inzicht, overzicht en een 
vergezicht. Voor mij was het een waardevolle cursus, op zo’n mooie en 
respectvolle professionele wijze gegeven, dat ik er nog elke dag plezier 
van heb in mijn werk en in mijn leven als geheel.” - Tamara



In de cursus

Binnen deze cursus kun je in een veilige omgeving ontdekken: 

• Of het inzetten van jouw herstelervaringen (op dit
moment) passend is.

• Welke impact deze inzet op jezelf en de ander heeft.

• Welke waardvolle kennisbron zich bevindt in jouw unieke
herstelervaringen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Inzicht in je eigen herstelproces

• Vergroten van zelfkennis en ervaringskennis

• Het inzetten van eigen ervaring in het werk

• Vormen van steun

• Herstel en herstelvisie

• Ervaringsdeskundigheid

• Stigma en beeldvorming

Met interactieve werkvormen worden theoretische inzichten
gekoppeld aan je eigen herstelproces. Van daaruit leer je hoe je 
deze kunt inzetten in de praktijk. In de cursus werken we altijd in 
kleine groepen, minimaal 6 en maximaal 10 personen, dus er is 
veel tijd en ruimte voor je eigen proces en onderzoek.                                          

”De opbouw van de cursus sluit naadloos aan bij de 
ontwikkeling van de intimiteit in de groep.’’ - Tamara



Praktisch

Duur : 6 bijeenkomsten van 10u tot 18u                                                               
Dagen : nieuwe data einde zomer 2021 bekend                                                                                                      
Locatie : Anthonie Fokkerstraat 63c te Barneveld                                                                       
Tarief : €950 excl. BTW                                                                                                    
Inclusief : lunch, studiemap en certificaat van deelname

Voorafgaande aan de cursus heb je een kennismakingsgesprek om 
samen af te stemmen of de cursus aansluit bij jouw motivatie en 
leerwensen.

Neem voor meer informatie contact op met:                                                
Evi Victorine van Ingen-Henderikx
vertel@evimaaktallesbespreekbaar.nl

Hebben meer van je collega’s interesse? Dan bespreek ik graag de 
mogelijkheden om de cursus incompany aan te bieden. 

”Deze cursus is een aanrader voor een ieder die zijn ervaringskennis wil gaan inzetten. Hiervoor is het nodig dat je in staat bent je 
eigen ervaringen los te kunnen zien van soortgelijke ervaringen van anderen. Waardoor je als (ervaringsdeskundige) hulpverlener 
in staat bent om de zorg van binnenuit open te breken en schaamte en stigma te verminderen.’’ - Erik


