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Verbreden
betrekken ouders:
ervaringskennis en

ervaringsdeskundigheid

We hebben hiervoor
contact gelegd met

cliëntraden en ouders in
de regio met als

voornaamste doel
ouders te koppelen aan
Leernetwerken. Dit riep
vragen op die hieronder

zijn uitgewerkt.

Doorontwikkelen
samenwerken met

gezinnen binnen alle
gremia van SAMEN

Voor het visiedocument
dat we opstellen hebben

we verschillende
thema's binnen

samenwerken met
gezinnen opgehaald. 
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We zetten ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid binnen de Werkplaats passend in, zodat de
toegevoegde waarde goed tot z’n recht komt: de juiste personen, op de juiste plek, op de juiste manier. Aan

deze opdracht wordt invulling gegeven door coördinator Samenwerken met gezinnen Sanne Dierick (ExpEx) en
Eline Heek (LUMC Curium).

Opdracht

SAMENWERKEN MET GEZINNEN
2022

Verdiepen
samenwerken met

ExpEx
(ervaringsdeskundigen)

 
In een bijeenkomst met
de Leernetwerktrekkers

van Normaliseren,
Integraal Werken en
Kwetsbare Gezinnen

hebben we opgehaald
wat deze thema's voor

de Leernetwerken
betekenen.

Werving

Hier zijn 3 ouders op afgekomen.

Coördinatoren cliëntraden
Jeugdformaat
Cardea
Horizon
Curium

Grote instellingen
Enver
ASVZ
Youz

Stand van zaken betrokken ouders en ExpEx bij de Leernetwerken
Leernetwerk Integraal Werken: 3 ExpEx, 0 ouders  
Leernetwerk Normaliseren: 2 ExpEx, 0 ouders 
Leernetwerk Kwetsbare gezinnen: 3 ExpEx, 1 ouder 
Leernetwerk Complexe Scheidingen: 2 ExpEx, 1 ouder
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Adviseren en
raadplegen

Ervaringsdes-
kundigheid & -kennisVerwachtingen

Wat 
verwachten we over 

en weer van deelname?
Welke tijdsinvestering mag
je verwachten van mensen
die deelnemen naast werk,
school en/ of opvoeding?

Inhoud

Om 
ouders te kunnen 

koppelen moet de inhoud
van het Leernetwerk

duidelijk zijn. Dit door een
kernverhaal of een
kennismaking te

organiseren.

Kerngroep
Leernetwerk-
deelnemers

2de schil Informeren
3de schil

SAMENWERKEN MET GEZINNEN 2022

Binnen de Leernetwerken zien we diverse
manieren van participeren door jongeren,
jongvolwassenen en ouders met ervaringskennis
en ervaringsdeskundigheid. Daarin worden drie
rollen zichtbaar: informeren, meedenken en
meedoen. We zien – in de toekomst – voor ons
dat de participatieladder wordt onderverdeeld in 3
schillen.

Schillen samenwerking met ouders en jongeren 

Binnen het Leernetwerk hebben ExpEx
en ouders met ervaringskennis een
gelijkwaardige rol en bepalen mede de
keuzes en actie van het Leernetwerk.

1. (mee)Beslissen

2. Coproduceren
Samen met betrokken ExpEx en ouders met
ervaringskennis worden binnen het Leernetwerk Klein-
maar-fijn-projecten bedacht en uitgevoerd.

3. Adviseren
Het vragen om advies op bijvoorbeeld Klein-maar-fijn-projecten
of rapportages. Dit advies kan gevraagd worden aan bijvoorbeeld
ExpEx, ouderraden, cliëntraden of studenten.

4. Raadplegen
Contact leggen met bijvoorbeeld hogescholen, ROC's, universiteiten, ouderraden,
cliëntraden om informatie op te halen.

5. Informeren
Het delen van informatie vanuit de Leernetwerken met bijvoorbeeld hogescholen, ROC's,
universiteiten, ouderraden, cliëntraden, etc. Op dit niveau delen we kennis met jongeren en
ouders.

Kerngroep

2de schil

3de schil

Doorontwikkelen
samenwerken met gezinnen binnen alle gremia van SAMEN

Thema’s en vragen die in jaar één naar boven zijn gekomen 

FinanciënSamenwerken
met ExpEx en

ouders

Welke 
tijdsinvestering 

vraag je voor een bepaald
bedrag?  Wat is de richtlijn
voor vergoeding ? En is dat

bedrag even 
hoog voor ouders en

jongeren? 

Ouders zijn in tegenstelling
tot ExpEx veelal niet

getraind op het inbrengen
van ervaringen. Hoe doet
hij/ zij dat dan? Gaan we

ouders trainen?

de coördinator kent de
ExpEx vanuit haar werk, en
is voor hen aanspreekpunt.

Hoe organiseren we dit 
voor ouders?

Dit laat 
het belang zien van het 

onderscheiden van
samenwerken met ExpEx en
ouders. Samenwerken met
gezinnen = samenwerken 

met jongeren 
(ExpEx) en ouders.

Verdiepen
samenwerken met ExpEx (ervaringsdeskundigen)

In 2023 organiseren we een SAMEN brede bijeenkomst waarin we
kennis ophalen en delen over ervaringskennis en -deskundigheid.

Meer weten?
Neem contact op met coördinator Sanne Dierick (expex@kernkracht.nl) of Eline Heek (h.c.heek@lumc.nl).
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