
Ben jij klaar voor een volgende stap als ervaringsdeskundige? 

 
Traineeship richting betaald werk 
 
Heb je al ervaring als ervaringsdeskundige en wil je betaald aan de slag? In het traineeship 
voor ervaringsdeskundigen van TEAM ED krijg je een unieke kans om je vaardigheden als 
ervaringsdeskundige aan te scherpen en je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Geef je 
nu op! 
  
Wat doet TEAM ED? 

TEAM ED is een sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen. Het doel is om de zorg en 
dienstverlening te verbeteren middels de professionele inzet van ervaringsdeskundigen. 
TEAM ED is al jaren actief met ervaringsdeskundigen in Vliegende Brigades en ED plaatsen, in 
en rondom Amsterdam. Daarnaast voert TEAM ED opdrachten en trainingen met 
ervaringsdeskundigen uit voor organisaties en overheden in het brede sociale domein. TEAM 
ED heeft ook een detacheringstak. 
 
Het traineeship voor ervaringsdeskundigen 

In het traineeship voor ervaringsdeskundigen word je goed voorbereid op een betaalde 
functie als ervaringsdeskundige. Aan de hand van persoonlijke leerdoelen, theorielessen, 
praktijkopdrachten en intervisie leer hoe je jouw ervaringsdeskundigheid het beste in kunt 
zetten in een team met andere professionals.  
  
In de theorielessen, gegeven door een hogeschooldocent en een ervaringsdeskundige 
trainer, leer je over de belangrijke thema’s binnen het werk. Onderwerpen die aan bod 
komen zijn, onder andere: de grenzen van je werk, omgaan met weerstand, je verhouding 
tot andere professionals en uitleg geven over je rol als ervaringsdeskundige. In 
praktijkopdrachten pas je de geleerde vaardigheden direct toe, en door middel van intervisie 
en feedback van de medecursisten en de docent leer je je nog verder te ontwikkelen. 
  
Na positieve afronding van het traineeship, ontvangen de deelnemers een officieel 
certificaat.  
 

Voor wie is het traineeship bedoeld? 

Het traineeship voor ervaringsdeskundigen is bedoeld voor mensen die al wat scholing en 
(vrijwillige) werkervaring hebben opgedaan over ervaringsdeskundigheid en herstel en die 
een betaalde baan ambiëren. Om deel te nemen aan het traineeship is het is belangrijk dat 
je zelfstandig kunt werken en het leuk vindt om in groepsverband te leren. 
  
Praktische informatie 
 

Periode:                                  April 2022 – juli 2022 

Informatieochtend:                   Dinsdag 1 februari 2022               
Tijdsinvestering per week:              24 uur (inclusief lessen, praktijk, intervisie en huiswerk) 
Kosten:                                            Gratis            
  



+ Aanmelden  
Ben je enthousiast geworden over het traineeship voor ervaringsdeskundigen en beschik je 
over aantoonbare ervaring als ervaringsdeskundige? Meld je dan zo snel mogelijk aan door 
een motivatiebrief met cv sturen naar info@teamed.nl. We verwachten wel dat je aanwezig 
bent op de informatieochtend. 
 

Contactpersoon: Maaike Kipp  
Tel.nr: 06 18 42 43 51  
 
Met dank aan ZonMw 
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