
Heb je een moeilijke 
periode gekend in je leven, 
door (psychisch) ziek zijn, 
echtscheiding of verlies? 

Ben je je leven weer vorm en 
inhoud aan het geven?

Wil jij onderzoeken of je jouw 
ervaringen met het herstellen 
hiervan kan inzetten in voor 
anderen?

Dan is de training 
Ervaringswerker misschien 
wat voor jou!

Molenlanden

Training Ervaringswerker
Wat is het doel van deze training?
De weg van herstel is er één van vallen en opstaan. Voor ieder mens 
verloopt dit proces anders. Tijdens het herstelproces ontwikkel je een 
eigen deskundigheid over je leven.
Je leert wat wel en niet kan, wat je nodig hebt op verschillende 
momenten en dus hoe je je staande houdt in het leven. Deze 
deskundigheid kun je inzetten voor een ander. Op welke manier en 
waar dat kan, leer je in de training.

Voor wie is het bedoeld?
Inwoners van de gemeente Molenlanden, die zover gegroeid zijn dat zij 
hun (herstel)ervaring in willen en kunnen zetten voor anderen.



Wanneer en waar?

Voor meer informatie kun je kijken op www.vivenz.nl/trainingen
Wil je je aanmelden, bel dan met Vivenz: 088-1237000.
Je kan je ook aanmelden door een e-mail te sturen naar:  
renske.boog@vivenz.nl.  

Informatie en aanmelding

• 14 wekelijkse bijeenkomsten
• De training is van 9:30 uur tot 12:30 uur
• Startbijeenkomst woensdag 11 september 2019
• Locatie: Huis van de Waard 

 Achter het Regthuis 
 A-even 94, 2975 BD Ottoland

Wat houdt de training in?
Samen met de groep ga je aan de slag met je eigen ervaringen en 
herstelverhaal. Je leert van elkaar en je krijgt meer inzicht in de manier 
waarop je jouw ervaring kunt inzetten om anderen te ondersteunen. 
Tijdens de training worden de volgende onderdelen behandeld:
• Persoonlijke vorming tot ervaringswerker (6 dagdelen)
• Sociale vaardigheden (6 dagdelen)
• De rol van ervaringswerker (2 dagdelen)

Wat verder belangrijk is om te weten
• De groep bestaat uit minimaal 6 tot maximaal 10 volwassenen.
• Aan de training gaat een intakegesprek vooraf waar je jouw 

verwachtingen en wensen kunt delen en waar gekeken wordt of de 
training geschikt is voor jou.

• Halverwege de training volgt een persoonlijke tussenevaluatie.
• Je bent bereid in de trainingsperiode een dagdeel per week aanwezig 

te zijn bij de training en gemiddeld een dagdeel per week aan 
huiswerk te besteden. 

• De training rond je af door een eindpresentatie te geven. 
• Bij goed gevolg ontvang je een certificaat.
• De training wordt gegeven door een trainer van Vivenz en een 

ervaringswerker. 
• Er zijn geen kosten verbonden aan deze training.
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