
DE WEEK VAN ERVARINGSLEREN
15,16 en 17 maart

3 ONLINE ERVARINGSSYMPOSIA
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EIGEN REGIE
Hoe is het als anderen voor jou beslissen? 
• “Ze komen letterlijk tot achter je gordijn…”
• “Ik kan zelf heel goed aangeven wat ik nodig heb 

en toch word ik niet gehoord…”
• “De ander heeft de regie over mijn kind…”

Wil je deze ervaring aangaan? 
Kom dan maandag 15 maart van 09.30 - 12.00 uur 
naar het eerste online ervaringssymposium! 
Meld je aan >

15 MAART

1001 BEGELEIDERS
Hoe is het als je 1001 begeleiders hebt?
• “Ze weten meer over je dan je familie…”
• “Ik moet elke keer opnieuw vertellen wat ik nodig 

heb…”
• “Ik wil mijn eigen begeleider kiezen. Niet iemand 

die toevallig goed in het rooster past…”

Wil je deze ervaring aangaan? 
Kom dan dinsdag 16 maart van 09.30 - 12.00 uur naar 
het tweede online ervaringssymposium!
Meld je aan >

16 MAART

COMMUNICATIE
Hoe is het als er niet gelijkwaardig met je wordt 
gecommuniceerd?
• “Begeleiders schrikken vaak van hun eigen 

betutteling…”  
• “Er is veel over mij in plaats van met mij 

gepraat…”
• “Mijn stem krijgt geen ruimte…”

Wil je deze ervaring aangaan? 
Kom dan woensdag 17 maart van 09.30 - 12.00 uur 
naar het derde online ervaringssymposium!
Meld je aan >

DRIE DAGEN DE MOGELIJKHEID OM STIL TE 
STAAN, SAMEN TE ZIJN, TE REFLECTEREN EN 
POSITIEVE INSPIRATIE OP TE DOEN! 
Ervaringsleren vergroot het inzicht in het (gevoels)leven 
van mensen met een beperking. Deze manier van leren 
door te ervaren en te reflecteren kan bijdragen aan 
meer persoonsgerichte zorg. 

Tijdens deze symposia kom je door middel van 
ervaringsleren dichter bij de ervaring van iemand met 
een beperking. Je wordt op allerlei manieren geprikkeld 
en reflecteert vervolgens op wat dat met je doet. Door 
je beleving te delen ontstaat ander contact en ga je 
elkaar beter begrijpen.

In de week van ervaringsleren staat elke dag een ander 
thema centraal. Samen met ervaringsdeskundigen, 
professionals uit de praktijk en theatermakers is een 
ervaring op maat gemaakt.

Deze week organiseert Vilans samen met 
ervaringsdeskundigen van de LFB en theatermakers een 
reeks van 3 online ervaringssymposia.

Hoe is het als anderen voor jou beslissen?
 
Hoe is het als je 1001 begeleiders hebt? 

Hoe is het als er niet gelijkwaardig met je 
wordt gecommuniceerd?

17 MAART
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