Sterker uit Armoede
samen met
ervaringsdeskundigheid
Interview met Famke ten Brinke
www.sterkuitarmoede.nl

De ‘Sterk uit Armoede’- aanpak zet opgeleide ervaringsdeskundigen in om armoede en sociale
uitsluiting aan te pakken en gaat voor het doorbreken van de vicieuze cirkel.
In 2014 is het initiatief gestart. Om tot een geaccrediteerde opleiding te komen was een hele
uitdaging.
Maar het is gelukt! Er zijn inmiddels 11 deelnemers klaar en ruim 50 mensen volgen de opleiding!

Noot van Famke:
Conform onze visie zou dit gesprek samen met een tandempartner
ervaringsdeskundige plaatsvinden maar vanwege drukte in de agenda is dit niet
gelukt.

Waarom ervaringsdeskundige inzetten?
Inzetten
De Sterk uit Armoede-aanpak werkt niet vóór maar mét
mensen die de situatie kennen. Deze
ervaringsdeskundigen weten anderen in dezelfde situatie
te bereiken. Zo creëren ze voor zichzelf een nieuw
perspectief en verbeteren ze de eigen situatie en die van
hun kinderen. Hiermee kunnen ze de traditie van armoede
doorbreken die vaak van generatie op generatie is
doorgegeven.
De aanpak zet opgeleide ‘ervaringsdeskundigen in
armoede en sociale uitsluiting’ in als betaalde tandems
naast professionals bij diverse werkgevers. Zij hebben zelf
langdurige armoede en sociale uitsluiting ervaren en
kunnen als ervaringsdeskundige de brug slaan tussen
mensen in armoede, professionals en organisaties. De
aanpak zet naast de financiële focus, de
sociaalpsychologische component centraal in het
doorbreken van armoede.
De ervaringsdeskundige neemt niet de plek van de
professional in, maar staat ernaast, ze vormen een duo.
Op deze manier komt het sneller tot een goede aanpak.
De winst: De klant en het gezin is beter geholpen, de inzet
van de organisatie wordt effectiever en efficiënter.

Leren

Waarom ervaringsdeskundigen opleiden?
Ondertussen is de eerste groep ervaringsdeskundigen
opgeleid. De opleiding is er op gericht de
ervaringsdeskundigen te trainen om op een passende
manier hun ervaringen centraal te zetten. Het gaat om de
balans tussen delen van eigen ervaringen en het luisteren
naar de ervaring van de ander. Ook de samenwerking met
de collega professionals komt uitgebreid aan bod. In de
opleiding worden de eigen ervaringen doorgeworsteld,
maar gaat het vooral om de reflectie erop: De rugzak zit
vol levensverhalen, waarvan de ervaringsdeskundige na
het volgen van de opleiding weet wanneer hij/zij er iets uit
kan halen om het als tool in te zetten in het contact met
anderen. Met het nieuw geleerde en de eigen ervaringen
werken ze mee aan het effectiever inrichten van het
systeem en realiseren ze een kwaliteitsimpuls.
Het werkt als een brug tussen professional en doelgroep.
Na het opleiden is de volgende stap van de stichting het
realiseren van betaalde banen in het sociaal domein,
naast de professionals.

Centraal thema voor ervaringsdeskundige.
Thema
De 'ervaringsdeskundigen in generatiearmoede en
sociale uitsluiting' leggen in het algemeen zelf niet de
nadruk op geldarmoede en schulden. Het gaat hen om
dat wat het met hen heeft gedaan. Velen hebben te maken
gehad met verslaving, huiselijk geweld, verwaarlozing,
gebrek aan liefde etc. De sociale uitsluiting en 'gekwetste
binnenkant' staat centraal.

Input

Waarom als adviesraad samenwerken
met ervaringsdeskundigen?
Vanuit adviesraad samenwerken met ervaringsdeskundige:
om vanuit ervaringsdeskundigheid een prikkel naar de
systeemwereld te geven;
om te overwegen wat de waarde voor de uitvoering van
het sociaal domein kan zijn als er ervaringsdeskundigheid
wordt toegevoegd;
om ervaringsdeskundigheid een trigger te laten zijn voor
anders werken, zonder de valkuilen te onderschatten.

"

Alles wat je voor mij doet,
maar zonder mij, doe je
tegen mij

"

Met dit citaat van M. Ghandi sluit Famke ten Brinke haar gesprek af!

Bent u al lid van ons forum?
Dé plek waar u online andere raadsleden ontmoet, kennis deelt,
vragen stelt en geïnspireerd wordt.
Hier kunt u zich aanmelden.

