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Van netwerk naar echt werk 
De voorbereidingen van Howie the Harp™ netwerkdag zijn in 
volle gang. Er hebben tot op heden 18 organisaties zich 
aangemeld voor deze netwerkdag waaronder GGZ instellingen 
en gemeenten.  
De netwerkdag wordt georganiseerd op woensdag 05 april 
2017 en heeft als doel netwerken en kennis maken met de 
inzet van organisaties voor de emancipatie en de (verdere) 
ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid.  
Ben jij geïnteresseerd of wil jij deelnemen aan deze 
netwerkdag? Stuur dan een email naar:  
howietheharp@pameijer.nl. Aanmelden is mogelijk tot 15 
februari! 

 
Masterclass Howie  the Harp™ alumni 
Het is bijna zover! De eerste masterclass voor alumni wordt op 
donderdag 09 februari 2017 van 18 uur tot 21 uur bij Howie the 
Harp™ Rotterdam gehouden. 
De inspirerende gastspreker van deze Masterclass is Jan Alblas, 
directeur van +Vijf. In zijn presentatie gaat hij onder meer in op 
zijn visie op het vak Ervaringsdeskundigheid en de inzet van 
afgestudeerde Howie the Harp™ studenten in de praktijk. Ook 
komen de laatste ontwikkelingen van Howie the Harp™ landelijk 
aan bod.  
 
Steeds meer afgestudeerde studenten met een betaalde baan! 
Afgelopen twee maanden heeft een tiental afgestudeerde 
Howie the Harp™ studenten een betaalde baan gevonden als 
ervaringsdeskundige.  
 
 
Het percentage afgestudeerde studenten met een betaalde 
baan is 75%! 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

        Howie the Harp™ Rotterdam 

 
 
 

Bezoek van Mike Lesser  
Op 15 december 2016 bracht Mike Lesser een bliksem bezoek 
aan Howie the Harp ™ Rotterdam. Inspirerend voor de 
studenten, het team én ook voor Mike zelf: 
'One of the smartest things I have ever done in my life was to 
drop in on you all. I am forever altered. I thank all of you, the 
staff and the students of Howie Rotterdam as deeply as humanly 
possible for your willingness to be completely unreasonable.' 
Mike Lesser 

 

Mike Lesser (rechts op de foto) en Hans Hoogerdijk, 
hoofddocent van Howie the Harp™ Rotterdam (links op de foto) 

 

 

 
 

Start Howie the Harp™ klas 8 
23 studenten zijn op 21 november 2016 gestart met de 
opleiding. We wensen iedereen een leerzaam studiejaar 
toe! 
Voor de eerste outdoor opdracht heeft deze klas een nieuw 
record gevestigd; zeven verdiepingen Howie Tower! Het 
oude record was zes. Howie Power! 
 

 
 
 

 
 
 

Start 3
de

 klas Howie  the Harp™ voor medewerkers    
De derde klas van Howie  the Harp™ voor medewerkers start 
op 28 februari! Ook geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie 
op www.howietheharp.nl. Aanmelden is nog mogelijk via: 
Aanmelden 
 
Werving Howie  the Harp™ klas 9  
De werving voor klas 9 is begonnen. Op de laatste donderdag 
van iedere maand is er een informatiebijeenkomst van 15.00 
tot 17.00 uur. Locatie: Howie the Harp™ Rotterdam, 
Koninginneweg 300, 3078 GS Rotterdam.  
Aanmelden is vrijblijvend via: Aanmelden 
 

Mike Lesser werkt al sinds 1987 in New York in de frontline. 
Zijn aandachtsgebieden zijn verslaving, geestelijke gezondheid 
en de criminalisering van geesteszieken. Mike Lesser heeft 
gewerkt  met talloze publieke, private en academische 
organisaties zoals het Empowerment Center, Howie the Harp 
Peer training Center, New York City Police Department en de 
New York State Office Of Mental Health. 

mailto:howietheharp@pameijer.nl
http://www.howietheharp.nl/
http://www.howietheharp.nl/contactformulier?onderwerp=howietheharpmme@pameijer.nl
http://www.howietheharp.nl/contactformulier?onderwerp=1


      Nieuwsbrief 
   Howie NL 
Nummer 4,Januari 2017 

 

Samenwerking met partners 
 

Helden van de wijk 
Op 3 november 2016 namen Howie the Harp™ en 
Buurtcirkel, een sociaal netwerk van mensen die 
ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen 
wonen, deel aan het kennisfestival ’Helden van de wijk’. 
Het programma van dit festival is gericht op 
vernieuwende personen, projecten en nieuwe 
methodieken die kwetsbare mensen helpen in hun eigen 
omgeving en bijdragen aan meer eigen regie. Voor meer 
informatie hierover zie de link 
 
Meet the Xperts 2016 
Op maandag 12 december 2016 gaf +Vijf, onderdeel  van 
Pameijer, presentaties over de kracht van 
ervaringsdeskundigheid tijdens het festival ‘Meet te 
Experts’ in Antwerpen. +Vijf gaf een toelichting op de 
praktijk en de resultaten van twee voorbeelden, Howie 
the Harp™ en Buurtcirkel.  
 

 

 

Niet te missen nieuws en artikelen! 
 

Op weg naar ervaringsdeskundigheid: het is begonnen 
 
In één jaar van cliënt naar ervaringsdeskundigen 
 
De kracht van ervaringsdeskundigen 
 
Interview met een ervaringsdeskundige 
 
Het vijfjarig bestaan van Howie the Harp™ 
Op 29 juni 2017 vieren we het vijfjarig bestaan van Howie 
the Harp™ in Nederland. 
Houd deze dag vrij in uw agenda!      
In de volgende nieuwsbrief meer over deze bijzondere 
dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Howie the Harp™ Arnhem 
 
Afstudeerceremonie Howie the Harp™ klas 2 
Tijdens een feestelijke eindceremonie in " Geniet in de Weerd " 
in Arnhem op 12 januari jl., ontvingen afgestudeerde 
studenten hun welverdiende Howie the Harp™ certificaat!  
 

 
 

Werving Howie the Harp™  klas 3 in Arnhem! 
Op 6 maart gaat de derde Howie the Harp™ klas in Arnhem van 
start. De werving en selectie voor deze klas is in volle gang en 
we hebben al veel geïnteresseerden mogen ontmoeten op de 
maandelijkse informatiebijeenkomsten.  
Aanmelden voor de informatiebijeenkomsten is vrijblijvend via: 
Aanmelden 
 
 

Howie the Harp™ Tilburg 
 
Afstudeerceremonie Howie the Harp™ klas 1 
Op donderdag 3 november 2016 ontvingen 
afgestudeerde Howie the Harp™ studenten in Tilburg 
tijdens een ceremonie hun Howie the Harp™ certificaat.  
Een aantal van deze toppers is nu al aan het werk gegaan 
met de baangarantie en we horen veel positieve geluiden 
van hun terug over het werkveld en over hun inzet!  
 

 
 
Oriëntatiestage klas 2 
De studenten zijn onlangs op oriëntatiestage geweest. De 
zin en behoefte om de praktijk in te gaan was groot. 

 
Werving Howie the Harp™ klas 3 gestart! 
Aanmelden voor de informatiebijeenkomsten is 
vrijblijvend via: Aanmelden 
 

http://www.nieuwewegenggzenopvang.nl/verslagen/helden-van-de-wijk/
http://www.ongekendhaags.nl/op-weg-naar-ervaringsdeskundigheid-het-is-begonnen/
http://www.bd.nl/regio/tilburg-e-o/tilburg/in-%C3%A9%C3%A9n-jaar-van-cli%C3%ABnt-naar-ervaringsdeskundigen-1.6655282
https://www.mijngezondheidsgids.nl/de-kracht-van-ervaringsdeskundigen/
https://www.mijngezondheidsgids.nl/interview-ervaringsdeskundige/
http://www.howietheharp.nl/contactformulier?onderwerp=1
http://www.howietheharp.nl/contactformulier?onderwerp=1

