
Binnenkort starten wij weer met een basistraining ExpEx
(Experienced Experts) ervaringsdeskundige jongeren.
Voor  jongeren tussen de 17 en 29 jaar die een verleden
met jeugdhulp hebben. Ken jij jongeren met ervaring die
het leuk vinden om als ervaringsdeskundige  iets te
betekenen voor andere jongeren of mee te denken met
het verbeteren van de jeugdzorg? We horen het graag! 

Ook voor de deelnemende jongeren is dit een heel
waardevolle  ervaring. Jongeren uit Katwijk zijn welkom
(Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) en na de aanmelding
volgt een kennismakingsgesprek om te kijken of het op
dit moment passend is. Het is bijv. belangrijk dat de
jongere met enige afstand naar het jeugdhulpverleden
kan kijken.
In de training leren deelnemers hun ervaring positief in
te zetten als maatje, voorlichter of meedenker. De
training duurt 12 weken. Iedere week  komen zij op een
avond bij elkaar en eten dan ook samen. De co- trainer is
zelf ook ExpEx en met een ervaren trainer leiden zij de
nieuwe vrijwilligers op! Deelname is gratis.

Interesse? Stuur een email naar nellekemelse@lumen-
hollandrijnland.nl  of bel/app 0646042138. Of kom langs
op do 16 juni en do 25 augustus tijdens de infouurtjes op
de Callaoweg , tussen 17u en 18.30. Aanmelden via
https://lumen-hollandrijnland.nl/expex-
informatiebijeenkomst/ 
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EXPEX VOORLICHTING
VOOR STUDENTEN

BINNENKORT... 
ONZE PLANNEN

MEET AND EAT



☆ hoor je wat de ExpEx training inhoudt en bijzonder maakt

☆Hoe je als ExpEx het verschil maakt/ van waarde kunt zijn voor andere jongeren of

☆ontmoet je al getrainde ExpEx van de 1e training en  de trainers en kan je de sfeer

☆donderdag 16 juni en 25aug
☆16.30u tot 18.00 ☆Callaoweg 1, Katwijk 

ExpEx info-moment...
Na een succesvolle en hechte eerste groep getrainde ervaringsdeskundige jongeren/jongvolwassenen start
na de zomer dus  de 2e training. 

Wil jij ook meer weten over hoe je ervaring (kunt leren) inzetten voor anderen? Als maatje, voorlichter of
meedenker? Of ben je gewoon nieuwsgierig?  Kom dan naar een van de infobijeenkomsten  over de volgende
ExpEx training in gemeente Katwijk...

Op deze bijeenkomsten.. 

          professionals. 

         komen proeven...

Interesse? Aanmelden kan via nellekemelse@lumen-hollandrijnland.nl of deze link: https://lumen-
hollandrijnland.nl/expex-informatiebijeenkomst

!SAVE THE DATES! do 16 juni en do 25 aug
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De vers getrainde ExpEx  hebben niet stil gezeten! Hier een greep uit de opdrachten van de
afgelopen tijd. 

We zijn op bezoek geweest bij de 2 Wijkteams en hebben nader kennsigemaakt met het
Welzijnskwartier. Binnenkort is ons "Smoelenboekje" af zodat we een begin kunnen maken met
eventuele matches tussen jongeren en ExpEx.

 Inkoop WMO Duin en Bollen
Afgelopen tijd hebben wij samen met meer actieve Lumen vrijwilligers meegedacht over de Inkoop
Wmo voor de komende jaren, tijdens de dialoogtafels hierover. Gemeentes in de Duin en
Bollenstreek spraken met aanbieders en ExpEx droegen met hun ervaringen bij aan wat werkt.
Bijvoorbeeld ook aandacht voor wat iemand wel kan, voor zingeving en verbondenheid; juist
'savonds alleen op je kamer kan het eenzaam zijn...Ervaringsdeskundigen kunnen hierbij
ondersteunen.

Beweging van 0
In datzelfde licht denken ExpEx ook mee in de Beweging van 0 (uithuisplaatsingen, 0 vastgelopen
trajecten etc). Met professionals en Jeugdbeschermers wordt onderzocht of en hoe we gesloten
plaatsingen kunnen voorkomen en als het toch nodig is hoe dit zo prettig mogelijk kan verlopen.
Zo thuis mogelijk opgroeien

CU werkbezoek
Een duo uit de ExpEx gingen op werkbezoek bij Quko in
 Katwijk waar ook de Tweede Kamerlid Don Ceder van 
de Christen Unie aanwezig was.

Een tegen eenzaamheid 
 Daarnaast kwam de ExpEx met 10 verschillende organisaties samen over eenzaamheid bij
jongeren. ExpEx gaf hier de visie vanuit een jongeren. Het Preventieakkoord Jeugd i.s.m.
organiseerde dit werkatelier 'Samen tegen eenzaamheid'. Er werd ervaing uitgewisseld en er was
een workshop van Join Us.
Bij eenzaamheid is conatact maken, tijd hebben  en aansluiten belangrijk. Het heeft ook met
vertrouwen te maken.
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Voor en door Jongeren! ExpEx Katwijk starten op zaterdag 18 juni met Meet and Eat. Voor jongeren
(15+) en jong volwassenene met ervaring met GGZ of Jeugdhulp; Deze keer vindt plaats op het strand.
We gaan sowieso picknikken en mocktails maken, en tussendoor is er ruimte voor gezelligheid,
activiteit, of gewoon even niks. Dus als je een jongere kent die wel  wat positieve connectie kan
gebruiken, stuur dan gerust de uitnodiging op de volgende blz naar ze door. 

ExpEx heeft ook voorlichting gegeven op het Leonardo College bij het maatschappelijk project voor tweede jaars
leerlingen.  De tweede jaars maakte hierdoor kennis met organisaties die zich op verschillende manieren voor
de 'vreemdeling' inzet. En dan blijkt dat "anders"niet eens zo "anders is... Mooie open vragen en gesprekjes over
mentale gezondheid en wat je kunt doen als je zelf niet lekker in je vel zit.. Blijf er niet alleen mee lopen, je bent
vaak niet de enige...

Daarnaast hebben zij gastlessen gegeven op zowel VO als HBO en Master. Over thema's als mentale gezondheid
en over wat nu eigenlijk "goede hulp" is. Of bij Moreel Beraden op de Hoge School Leiden: welke ethische
dilemma's er voorkomen in Jeugdhulp en wat dan vanuit jongeren gedacht de beste oplossing zou zijn.
 

 

Binnenkort... MEET and EAT
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VOORLICHTING....

gemaakt door Alise

https://www.youtube.com/watch?v=5z60LadYIXM



