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ERVARINGSDESKUNDIGHEID IN GENERATIE ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING

Mijn naam is Esmeralda Bos,

Het hebben van eigen regie en leveren van maatwerk is wat ik gemist heb. Ik kom het nu 

tegen in het werk wat ik doe. Ik lever zorg op maat en werk samen met een deelnemer naar 

zijn eigen regie. Ik denk dat wij graag willen zorgen voor anderen en al snel onbewust met 

oplossingen komen. Om de regie in handen van de deelnemer/bewoner te krijgen of 

behouden is het belangrijk dat we maatwerk leveren. Maatwerk wil zeggen dat we per 

individu zorg verlenen op wat de deelnemer of bewoner van ons vraagt en niet per vast 

gesteld termijn aanbieden. Met de uitgangspunten nummer: 2-6-8-9-die er samen gesteld 

zijn is het belangrijk om ervaringsdeskundige in te zetten. Waarom vind ik dit…? Wij kennen 

de taal wij komen achter de deur waar vele professionals niet komen. Wat werkt en wat 

levert resultaat?  Nu ik als buddy in Kansrijk Oost functioneer zie ik wat het heeft gedaan 

toen ik zelf hulpverlening nodig had. Ik ben tegen bepaald manier van werken aangelopen 

wat ik nu herken en kan erkennen. Wat de meerwaarde hiervan is kan worden gemeten door

de successen die bewoners nu maken met de begeleiding door een buddy. Door het gebruik 

van evt Mobility Mentoring kunnen we nog zichtbaardere resultaten laten zien en voor 

deelnemers word het een tastbaar instrument. Om dan nogmaals terug te komen op eigen 

regie en maatwerk is dit een mooie manier waar deze elementen naar voren komen. De 

deelnemer vult zijn brug in en heeft de regie over de invullen van zijn of haar behaalde 

doelen. Door kleine doelen te stellen is het succes vaak groter en krijgt een deelnemer daar 

het gevoel eerder mee terug van het hebben van regie. Ik zou nog veel meer willen delen 

met u maar zou u nog liever een keer te laten ervaren wat deze manier van werken is door 

samen een keer deze brug naar zelfstandigheid in te vullen en kijken of u nog doelen kunt 

stellen.

Graag wil ik u bedanken voor de ruimte te mogen spreken en mijn ervaring met u allen te 

delen.

Esmeralda Bos, esmeraldavdniet@gmail.com/0631255263
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