stedelijke leerlijn

Praktijkopleiding voor ervaringsdeskundigen in buurt- of
wijkteams
In opdracht van de Gemeente Amsterdam starten in alle stadsdelen buurtteams, waar
Amsterdammers terecht kunnen met vragen op het gebied van bestaanszekerheid (wonen,
inkomen en veiligheid). In deze buurtteams is ruimte voor beroepsmatig werkende
ervaringsdeskundigen (ED).
In toenemende mate benutten organisaties in het sociaal domein ervaringsdeskundigheid. Het is
belangrijk om de ervaringsdeskundige medewerker hierbij toe te rusten. Daarom biedt de
Gemeente Amsterdam ruimte voor 10-15 cursisten in de “Amsterdamse leerlijn
ervaringsdeskundige in buurt- of wijkteams.” De Vrijwilligersacademie verzorgt deze
praktijkopleiding in samenwerking met Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE).
Een commissie van het ANE, met daarin inhoudelijk deskundigen (trainers en
ervaringsdeskundigen) verzorgt de werving en selectie. Met de stagebegeleider op de
werkleerplek die verbonden is aan de leerlijn, wordt een heldere overeenkomst opgesteld in
dienst van de beschreven inhoud, vorm, organisatie en partnerschap. Het bestuur/de directie (VA)
is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding.

Cursisten gezocht
Als ervaringsdeskundig lid van een (buurt, wijk, zorg)-team in het sociaal domein, maak je in
2020/2021 onderdeel uit van professionele organisatie in ontwikkeling. Je levert samen met
andere ervaringsdeskundigen een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van jouw vak. Dat doe je
gezamenlijk in het team waar je werkt en samen met je medecursisten in de leerlijn: de
praktijkopleiding voor ervaringsdeskundigen in buurt- of wijkteams.

De werkzaamheden
1. Je werkt voor minimaal 8 uur per week in een team in het sociaal domein. Dat kan in een
betaalde functie, als vrijwilliger of als stagiair zijn.
2. Je spreekt je taken in onderling overleg met je teamleider en de opleidingscoördinator af.
3. Je levert samen met andere ervaringsdeskundigen een actieve bijdrage aan de
ontwikkeling van jouw vak. Dat doe je gezamenlijk in een (intervisie)groep van de
opleiding.
4. Je onderhoudt je eigen netwerk in buurt en stad.

Aanbod
1. Deelname aan de leerlijn voor ervaringsdeskundige in buurt/wijkteams biedt jou de
mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en groei en (door)ontwikkelen van je
competentie als ervaringsdeskundige.
2. In een programma van minimaal een half jaar met 60 uur praktijkervaring, 60 uur training
en 30 uur groepsleren en persoonlijke begeleiding, ontwikkel je je tot ervaringsdeskundig
medewerker van een buurt- of wijkteam.
3. Voor het praktijkdeel van de opleiding ontvang je een stagevergoeding van de organisatie
waarvoor je werkt.
4. Deelname aan de opbouw van een stedelijk netwerk rond de inzet van
ervaringsdeskundigen in de buurtteams van de toekomst.

Gevraagd
Cursisten delen met elkaar, en reflecteren op, de spanning tussen zeker weten en onzeker weten.
We verwachten het volgende van de deelnemer:
o
o
o
o
o
o
o
o

Beschikt over een relevante werk- of stageplaats in een team in het sociaal domein of is
bereid deze te zoeken. De stageplek is voorwaarde voor deelname aan de leerlijn.
Beschikt over relevante ervaringskennis op het gebied van langdurige zorg en/of armoede
en/of heeft een migratieachtergrond.
Heeft een opleiding tot ervaringsdeskundige (TOED, GEO, COEVA, Howie the Harp, AD etc.)
gevolgd of werkt aantoonbaar als ervaringsdeskundige in de praktijk.
Is in staat om zelf initiatief te nemen bij het organiseren van zijn/haar werkzaamheden in
het (buurt)team.
Heeft zijn/haar eigen leven voldoende op orde en kan zich inleven in de ander zonder voor
de problemen van de ander als hulpverlener te willen optreden.
Is communicatief vaardig (basis gesprekstechnieken, inclusief over onderwerpen die met
taboes, stigma’s en sociale uitsluiting (racisme, discriminatie, onderdrukking) omgeven zijn.
Is bereid anderen feedback te geven als ervaringsdeskundige en feedback te ontvangen
over het eigen functioneren en wil daarvan leren.
Heeft een positieve levensinstelling en kan op basis van gelijkwaardigheid met collega’s en
cliënten omgaan.

Aanmelden
Kandidaten kunnen zich aanmelden via Karin Hanekroot, directeur van de Vrijwilligersacademie,
karin@vrijwilligersacademie.net. Zij neemt contact op met de kandidaat en zijn of haar werkplek.

