
Armoede in de uitverkoop!
Het rendement van opgeleide ervaringsdeskundigen 
in de strijd tegen armoede.

25 september vanaf 12:00 • De Buurtzaak, Amsterdam Slotervaart • Toegang gratis

Uitnodiging

Conferentie De Link 
en de landelijke stuurgroep Nederland

‘Mensen in de armoede hebben een andere leefwereld. Een andere leefwereld in de 
zin van wat voor mensen die gewoon in de maatschappij staan heel vanzelfsprekend 
kan zijn iets vaak niet is voor iemand die in de armoede is opgegroeid en leeft.’ 
Heidi – opgeleide ervaringsdeskundige

De kloof tussen de belevingswereld van mensen in armoede en de systeemwereld 
van de organisaties met wie zij te maken hebben is groot en moeilijk overbrugbaar. 
Opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede zorgen voor wederzijds begrip. 
Armoedebestrijding en het bevorderen van de participatie van armen is meer effec-
tief en humaan als opgeleide ervaringsdeskundigen betrokken zijn. Al sinds 1999 is 
De Link België hier mee bezig.

Met hulp van het ESF heeft De Link het concept van de opleiding voor 

ervaringsdeskundigen in armoede naar Nederland gebracht. Het unieke 

van de Nederlandse training is dat de ervaringsdeskundigen in duo’s 

(tandems) met professionals de opleiding doorlopen. Een zevental tandems heeft on-

langs de eerste training afgerond. Tijdens onze conferentie Armoede in de uitverkoop! 
zullen zij hun ervaringen met u delen.

http://www.igpb.nl
http://stichtingmensenmaatschappij.weebly.com
http://www.de-link.net
http://www.markieza.org
http://www.europa-nu.nl/id/vg9id54xf7rx/europees_sociaal_fonds_esf
http://www.socialealliantie.nl


Programma

Vanaf 12:00 inloop en lunch

13:00 Opening door dagvoorzitter Marc Räkers (Eropaf!)

13:05 Drie verhalen; interview met drie ervaringsdeskundigen: een opgeleide ervaringsdeskundige uit 

België, Heidi van der Laan (Groningen) en Annet Bos (Amsterdam), beiden deelnemers aan het 

eerste Nederlandse trainingstraject  

13:30 Fragment uit de film The missing link – trailer zie hier: Trailer The Missing Link

13:35 Presentatie door Lut Goossens, initiatiefneemster en coördinator internationalisering van De Link

14:00 Fragment uit de film The missing link 

14:05 Presentatie van de drie Nederlandse initiatiefgroepen van de opleidingen in Utrecht, Groningen en 

Amsterdam

14:50 Interactieve keukentafelgesprekken, markt Armoede in de uitverkoop! en gelegenheid iets te drinken

15:50 Harro Hoogerwerf, hoofd armoedebestrijding gemeente Amsterdam, over het belang van het 

opleiden en inzetten van ervaringsdeskundigen in armoede

16:10 Opbrengst keukentafelgesprekken en Armoede in de uitverkoop onder leiding van Pieter Hilhorst

16:45  Optreden van het Vlaams koor ‘Onze Rijkdom’

17:00  Feestelijke receptie ter afsluiting van het tweejarig De Link programma en de landelijke stuurgroep in 

Nederland 

Na afloop van de conferentie ontvangen alle deelnemers een DVD van de film ‘The Missing Link’ en een USB 

stick met daarop de resultaten van het Nederlandse LINK programma. Doorlopend zijn er boekenstands van 

verschillende betrokken organisaties.

locatie: organisatie:

Opleidingen voor ervaringsdeskundigen in armoede 

bestaan in België al langer. Ruim 130 opgeleide er-

varingsdeskundigen zijn inmiddels betaald aan het 

werk bij sociale diensten, ministeries, schuldhulp, 

andere overheidsdiensten, opleidingen, onderzoek-

sorganisaties, belangenorganisaties, jeugdhulpver-

lening, arbeidsbemiddeling en vele andere plekken. 

De kennis en kunde van opgeleide ervaringsdes-

kundigen blijkt, zowel op beleids- als op uitvoering-

sniveau, telkens van grote meerwaarde. Dit draagt 

bij aan de effectiviteit van de organisaties waar de 

opgeleide ervaringsdeskundigen werken.

Ook in Nederland willen we de kennis en kunde van 

opgeleide ervaringsdeskundigen graag verder ont-

wikkelen en breed beschikbaar maken. In Groningen 

is de opleiding inmiddels gestart en in Utrecht en 

Amsterdam is men startklaar. Er is nog behoefte aan 

leer- en werkplekken.

Ter afronding het tweejarig ESF pro-

gramma presenteert De Link samen 

met de landelijke stuurgroep (be-

staande uit vertegenwoordigers uit 

de drie betrokken steden) de confe-

rentie Armoede in de uitverkoop!

Op deze conferentie willen wij graag: 

• Presenteren wat we in twee jaar in Nederland 

bereikt hebben

• Opleidingsplaatsen aanbieden in Utrecht, 

Amsterdam en Groningen 

• Contact leggen met mogelijke aanbieders van 

stage- en werkplekken en

• Contact leggen met mogelijke cursisten en/of met 

organisaties die cursisten willen aanmelden

De Link en de landelijke stuurgroep verwelkomen 

u graag op 25 september in Amsterdam!

Aanmelden kan hier: Delink@eropaf.org. Vermeld 

s.v.p. uw organisatie, uw telefoonnummer en met 

hoeveel personen u denkt te komen. 

Meer informatie over het Europees programma van 

De Link: themissinglinkeurope.eu

De Link algemeen: de-link.net 

Webpagina van De Link met publicaties en onder-

zoeken 

Boek (download): De methodiek van ervaringsdes-

kundigen in armoede en sociale uitsluiting. Kennis 

uit het werkveld (2008). (Spiesschaert, F., Trimbos, 

D. & Vangertruyden, M.)

Een Rendementsstudie naar de opleiding tot erva-

ringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting

Locatie:

De Buurtzaak, www.debuurtzaak.nl

Chris Lebeaustraat 4, Amsterdam Slotervaart

Meer informatie: 

Delink@eropaf.org of marc@eropaf.org

https://youtu.be/O-8URPUWsvM
http://www.sw-sl.nl
http://www.eropaf.org
mailto:Delink%40eropaf.org?subject=Aanmelding%20Armoede%20in%20de%20uitverkoop
http://www.themissinglinkeurope.eu
http://www.de-link.net
http://www.de-link.net/?page_id=1297
http://www.de-link.net/?page_id=1297
http://home.base.be/vt6362833/professioneel/ed/pdf/kennis-werkveld.pdf
http://eropaf.org/lib/losse%20dingen/niet%20op%20website/Evaluatierapport%20De%20Link%20B2%20-%20rendementsstudie%20.pdf
http://www.debuurtzaak.nl
mailto:Delink%40eropaf.org?subject=
mailto:marc%40eropaf.org?subject=

