
M O G E L I J K  G E M A A K T  D O O R

Kom kijken en luisteren naar de inspirerende verhalen 
van ervaringsdeskundige ouders van zorgintensieve 
kinderen.

Over:
•  De erkenning van het perspectief van ouders
•  De psychologie van ouderschap
•  Het ontmoeten van professionals
•  De behoefte om er als ouder niet alleen voor te staan
•  Hoe kwetsbaarheid kracht wordt en wat dat 
    betekent voor je eigen verhaal als ouder

31 januari 2020  |  10.00 tot 16.00 uur  |  icoon theater,
Leeghwater 1-3, Amersfoort (pal naast station
Vathorst)

Onder leiding van dagvoorzitter Peter Gielissen.

Aanmelden via www.ervaringsdeskundigeouders.nl/aan-
melden (vol= vol, maximaal 150 plaatsen beschikbaar).

Bijdrage in de onkosten €45 (inc.  lunch, koffie en thee).

Voor vragen, mail naar info@metamama.nl.

Ambassadeurs voor ouders

Onder het motto kwetsbare kinderen verdienen sterke 
ouders volgden zeventien ouders van zorgintensieve 
kinderen de tiendaagse training ‘Ouders ervaren en 
deskundig’. Zij gaan hun ervaring inzetten om het 
ouderperspectief te vertegenwoordigen in contact 
met andere ouders en/of professionals. Dat doen 
ze bijvoorbeeld als gastspreker op een congres, als 
ervaringsdeskundige ouder in de wmo raad, bij de 
familieraad van een instelling of als oudervertegen-
woordiging op school.

Training

Wanneer is een organisatie oudersensitief? Hoe kan 
je bijdragen aan het oudervriendelijk(er) maken van 
een organisatie? Hoe verstevig je de positie van ou-
ders? Wat is daarvoor nodig? Hoe kan mijn verhaal 
als ouder van een zorgintensief kind iets betekenen 
voor anderen? Hoe zet ik dat verhaal zodanig in dat 
men meer begrip krijgt voor het perspectief van 
ouders? Met een team van bevlogen docenten uit 
verschillende disciplines gingen de deelnemers met 
deze vragen aan de slag. Naast theorie was er boven-
dien aandacht voor het vormgeven en onderbouwen 
van ieders persoonlijke verhaal.

Buitenwereld

Op dit mini-symposium presenteren de ouders 
zich met hun verhaal aan de buitenwereld. Naast 
een proeve van bekwaamheid is het ook de eerste 
stap naar buiten als bekwame ervaringsdeskundige 
ouders. Aan jullie de eer om daar getuige van te 
zijn!

 Toekomst

Het mini-symposium is ook bedoeld om met de 
deelnemers en genodigden te onderzoeken hoe we 
ervoor kunnen zorgen dat de verhalen van deze 
getrainde groep ouders gehoord worden en terecht 
komen waar met en voor ouders gewerkt wordt. En 
hoe er nog meer ouders opgeleid kunnen worden 
om het ouderperspectief in het licht te zetten.

Welkom

Graag nodigen we je uit om getuige te zijn van
deze bijzondere verhalen. Ben je verantwoordelijk
voor ouderbeleid in jouw gemeente, school of 
jeugdzorginstelling of wil  je meer inzicht krijgen
in wat ouders van zorgintensieve kinderen nodig 
hebben (of ken je één van de ouders en wil je ze 
zien stralen)? Wees welkom!
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