
Beroepsperspectief
Mensen ondersteunen bij hun herstel met professionele 

inzet van eigen ervaringen. Dat is het doel van Howie the 

Harp, landelijke opleider met vestigingen in Rotterdam, 

Amsterdam en Tilburg. Door middel van toegankelijke 

opleidingen, trainingen en ‘coaching on the job’ biedt 

Howie mensen met een ontwrichtende levenservaring 

een beroepsperspectief. Studenten van Howie leren hoe 

zij hun eigen kracht en regie (her)vinden waardoor zij 

weer met vertrouwen kunnen toetreden tot de arbeids-

markt of hun rol als werknemer kunnen versterken.

“Howie is niet alleen een intensief scholingstraject met 

bijpassende stage, maar ook een re-integratie route waarin ik 

werkfit ben geworden en mij bewust ben geworden van mijn 

kwaliteiten. Ik heb mij razendsnel ontwikkeld van iemand die 

blijvend afgekeurd leek, in de kaartenbak “granieten bestand” van 

de sociale dienst, tot nu betaald in dienst bij team Kiemuur.”

- Anne, afgestudeerd student Howie the Harp

Ervaring werkt!
De gevolgen van een wereldwijde crisis, 

persoonlijke crisis of andere ontwrichtende 

ervaring, kunnen behoorlijk impactvol zijn. 

Maar niet alleen in negatieve zin. 

Een crisis kan ook een enorme impuls zijn 

voor positieve verandering. Howie The Harp, 

opleider in ervaringsdeskundigheid, gelooft 

dat zowel positieve als negatieve ervaringen 

een waardevolle bijdrage leveren aan 

persoonlijke groei en ontwikkeling. Juist het 

benutten van die levenservaringen in 

combinatie met talenten biedt kansen voor 

jezelf, voor anderen én voor de samenleving.
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studenten gericht toe naar herstel en betaald 

werk. En met behulp van hun inzet kunnen 

zorgaanbieders en gemeenten vervol-

gens de ondersteuning van cliënten 

en kwetsbare burgers effectief 

vormgeven. De ervaringsdeskun-

digen van Howie the Harp kunnen 

goed aan de slag in het sociale 

domein, bijvoorbeeld in wijkteams 

en (F)ACT-teams. Daarnaast vinden 

zij ook werk als woonbegeleider, case-

manager, voorlichter of trainer. In dit soort 

functies adviseren zij hulp- en zorgverleners 

en werken zij mee aan de ondersteuning van 

cliënten en kwetsbare burgers.

Opleiding afgerond? Howie adviseert en 

begeleidt studenten die aan de slag gaan  

als ervaringsdeskundige. Daar-

naast is er ook aandacht voor 

organisaties die starten met 

de inzet van ervaringskennis 

en ervaringsdeskundigen in 

de vorm van trainingen en 

coaching.

Slim ‘investeren’
Inzetten op ervaringsdeskundigheid is slim 

investeren. Het mes snijdt immers aan twee 

kanten. Met behulp van het scholings- 

programma van Howie the Harp werken 

Ieder mens en iedere ervaring is anders. Soms is de stap naar een opleiding nog te 
groot. Voor deze mensen is er een traject dat inzicht biedt in eigen ervaringen en hoe 
je deze professioneel kunt inzetten. Het versterken van werknemersvaardigheden 
zoals samenwerken, omgaan met tijd en tempo, conflicten oplossen en communicatie 
zijn hier onderdeel van. Het traject biedt de mogelijkheid om door te stromen naar de 
eenjarige opleiding van Howie the Harp waar studenten zich de beroepsvaardigheden 
eigen maken om als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan in een betaalde baan.

Aandacht voor elke fase van herstel
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Drijfveren zijn 
belangrijker dan 
diploma’s. Alles 
draait om het van  
en met elkaar leren.

Meer weten over ons aanbod? 
Kijk dan op www.howietheharp.nl

Ruim 
75% van de 

afgestudeerde
studenten vindt 

een betaalde 
baan.


