
Yes
 We gaan ervaringstheater maken!

ExpEx en professionals maken samen
een voorstelling rondom het thema
'de overgang van 18- naar 18+'.

 
En jij kan komen kijken! 

Zondag 12 december in Gouda 
en 15 december in Waddinxveen 

van 19.30-20.30u 
Wil je er bij zijn? Laat het dan weten

via expex@kernkracht.nl  
  

Quote van de
maand... 

Mijn hulpverlener zei laatst "Elke keer
als je over ExpEx praat begin je te

stralen" 
Dat heb ik echt lang niet gehad!

We zoeken...

jongeren tussen de 16 en 30, uit
Midden-Holland,

die hun eigen ervaringen in willen
zetten om de zorg te verbeteren.

Én vrijwilliger bij KernKracht willen
worden.

 
We starten rond het einde van dit

jaar een ExpEx training.
Dus lijkt dit je wat of ken je iemand?

Laat het dan weten!!
  

Wist je dat...

We aan de slag gaan met
verschillende soorten media?

 
Vanuit de zolder in Buurthuis de
Speelwinkel in Gouda is erg veel

mogelijk. Dus wil je vloggen, muziek
maken, mixen, bloggen of..... Laat het

ons dan weten! 
 

kom je ook...

 We organiseren ervaringscafés in alle gemeenten van Midden-Holland.
En je bent van harte welkom om eens een kijkje te nemen! 

Stuur een mailtje voor info, de workshops en aanmelden, of kijk op onze
socials!

 
        Zuidplas:                           7 oktober, 4 november, 2 december
        Bodegraven-Reeuwijk:     14 oktober, 11 november, 9 december
        Gouda:                              Elke dinsdag dinsdag 
        Waddinxveen:                  25 oktober, 22 november, 27 december
        Krimpenerwaard:             29 september, 15 oktober, 27 oktober, 

                                            19 november, 24 november, 17 december 
    en 22 december 

        

NICE TO KNOW
ABOUT

 EXPEX MIDDEN-
HOLLAND

september 2021



Nieuwsflitsje

We zijn met ExpEx (waarvan 2 uit Midden-
Holland!) in gesprek gegaan met

staatssecretaris Blokhuis over de
gevolgen van de pandemie op jongeren.

 

SAMEN:
ExpEx Midden-Holland neemt vanuit cliëntperspectief deel aan 3

leernetwerken van de Werkplaats SAMEN. 
Na 1 jaar samenwerken is gevraagd of we hierop wilden reflecteren.

Dat hebben we gedaan: in dichtvorm.
Het filmpje kan je bekijken via: 

https://youtu.be/R-7CvXX9ZqY/

We hoorden dat het thema van deze jaarconferentie
‘beter begrijpen van elkaar’ was

Wat een logisch vervolg op ‘elkaar leren kennen’ is
Dat lag iets anders begreep ik later pas

 
Ik heb zelf een beetje moeite met

‘Beter begrijpen van maatschappelijk complexe problemen’
Ik weet niet hoe u dat vindt klinken,

Maar ik wil daar graag wat tijd voor claimen. 
 

Wat is precies een maatschappelijk complex probleem?
Discriminatie van minderheden, opwarming van de aarde?

Nee, ‘normaliseren’ en ‘kwetsbare gezinnen’ worden genoemd.
En daarom zijn ervaringsdeskundigen denk ik van waarde. 

 
Ik vind het een toch wel raar

Waarom gebruiken we zo’n beladen woord
Voor mensen die niet helemaal functioneren
Zoals de maatschappij vindt dat het hoort.

 
Welke woorden we gebruiken,

Dat gaat over taal. 
De intensiteit van woordkeuze,
Maakt soms een eigen verhaal.

 
 
 
 

En we hebben gewoon onze eigen Social
Run gerend met (een deeltje) van team

KernKracht!
 

https://youtu.be/R-7CvXX9ZqY/


Heb je een vraag, idee, wil je je aanmelden of...

neem dan contact op met Sanne, 
coördinator ExpEx Midden-Holland

expex@kernkracht.nl

ExpEx Midden-Holland is een project van KernKracht
www.kernkracht.nl

 
 
 
 

Want complex is ingewikkeld,
Gaat dat dan over iemand zijn gedrag?

Of is het een gevolg
Van een situatie die men niet overzag.

 
En hoe voelt complex zijn?

Die term in een zin noemen met een gezin of mens….
Kunnen we dat niet achterwege laten?

Dat is mijn bescheiden wens.
 

Adviezen zoals deze geven
Is één van de dingen die we met ExpEx doen.

Verschillende perspectieven aandragen
Naar aanleiding van ervaringen van toen.

 
Hard voor gewerkt,

Vroeger niet altijd verwacht.
We stellen ons kwetsbaar op,

Dat is juist onze kracht.
 

We zijn benieuwd naar jouw perspectief 
en delen het onze graag.

Als iets te dichtbij komt geven we het aan,
Dus hou je niet in, kom maar op met die vraag. 

 
Ik hoop dat je ons als ExpEx zo een beetje hebt leren kennen

En dat we nu de verdiepingsslag kunnen slaan 
Nu het over ‘beter begrijpen’ gaat

En ook het volgende stippen we graag nog even aan: 
 

Drie soorten kennis worden in een driehoek als gelijk weer gegeven:
Praktijkkennis van de professional, kennis vanuit de wetenschap,
En kennis vanuit de ervaring. Drie verschillende perspectieven.

Die we met SAMEN samenbrengen is een belangrijke stap.
 

Maar ook het besef dat het ene het ander niet uitsluit. 
Een ervaringsdeskundige kan ook hulpverlener zijn tegelijkertijd

Net zoals een wetenschapper ervaringskennis hebben kan
Het is niet zo gekaderd: dat is een feit.

 
En met mensen uit die hele driehoek 

Zijn we volgens mij steeds meer gaan ervaren en voelen,
Dat we verschillen en ook dingen herkennen

En dat is wat we bedoelen:
 

Want wij denken dat iedereen een rugzak heeft,
Met meer dan alleen mooi en goed. 
Maar wij er met ExpEx voor kiezen

Dit expliciet in te zetten: dat is wat een ervaringsdeskundige doet. 
 

Elkaar beter begrijpen is een proces,
Dus laten we die dans samen gaan maken

Niet bang zijn dat je soms per ongeluk op elkaars tenen staat 
Want dat is hoe juist vaak de beste choreografie ontstaat.

 
Elkaar beter begrijpen is een proces, 

Wees niet bang om buiten de lijntjes te gaan 
Laten we het samen inkleuren,

Want dat is hoe uit iets ingewikkelds iets moois kan ontstaan.
 

Samenwerken
Is best een uitdaging volgens mij.

Maar na 1 jaar leernetwerken
Zijn we SAMEN wat dichterbij. 

 
 
 
 
 


