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Howie the Harp leidt ervarings-

deskundigen op voor betaald werk in de 

zorg, welzijnssector of maatschappelijke 

dienstverlening (op MBO–niveau 2).

Inmiddels zijn er meerdere 

opleidingscentra in Nederland. 

Pameijer opende de eerste vestiging 

in 2012 in Rotterdam. Daarop volgde 

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei met 

een vestiging in Arnhem, RIBW Brabant 

met een vestiging in Tilburg (inmiddels 

verhuisd naar Waalwijk) en HVO Querido 

met een vestiging in Amsterdam.
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Howie the Harp
Wie herstelt van een psychische aandoening, kan  
een belangrijke bron van kracht zijn voor het herstel  
van anderen. Die visie staat centraal in de aanpak van 
Howie the Harp. Deze man uit New York bracht ruim  
2 jaar door in psychiatrische instellingen. Daarna leerde  
hij als dakloze het harde leven op straat kennen. Hij 
ontwikkelde in samenwerking met Community Access 
USA in 1992, een effectieve peer-to-peer aanpak voor 
en door mensen met een psychiatrisch verleden.

Ervaring werkt!
Mensen ondersteunen bij hun herstel. 

Met professionele inzet van eigen 

ervaringen. Dat is het doel van Howie  

the Harp: een toegankelijke opleiding  

voor mensen met een eigen ervaring in de 

psychiatrie, verslaving, thuis/dakloosheid 

of op psycho-sociaal gebied. Tijdens deze 

eenjarige opleiding werken zij gericht aan 

hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast 

maken zij zich beroeps vaardigheden eigen 

om als ervarings  deskundige aan de slag te  

gaan in een betaalde baan.

Gewoon meedoen in de maatschappij. 

Zelf de regie voeren over je leven. Dat 

zijn enorme uitdagingen voor kwetsbare 

burgers, zoals mensen met een psy-

chische aandoening. Werkend aan hun 

herstel hebben zij vaak behoefte  

aan ondersteuning. Liefst van mensen  

die hen perspectief bieden en van  

binnenuit begrijpen welke hindernissen 

zij moeten nemen. 

Steeds meer gemeenten, zorg-  

en welzijnsinstellingen, maar ook  

bedrijven, doen daarom een beroep 

op ervarings deskundigen: mensen die 

hun ontwrichtende levenservaring  

op een professionele manier inzetten  

bij hun werkzaamheden. 

Participeren… Burgers aanspreken op hun eigen kracht en  
verant woordelijkheden… Gemeenten zijn hard bezig om deze nieuwe 
beleidsdoelen in de praktijk vorm te geven. Steeds vaker worden 
hierbij ervaringsdeskundigen ingezet. Terecht, want dat werkt!

Eigen kracht benutten voor herstel  
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Brabant

Howie the HarpTM is een geregistreerd handelsmerk van Community Access USA.  



Studenten van Howie the Harp hebben 

één ding met elkaar gemeen. Na een tijd-

lang uit de running te zijn geweest, zijn ze 

super gemotiveerd om weer aan de slag  

te gaan. In de eerste vier maanden werken 

zij naast empowerment aan allerlei vakken,  

zoals motiverende gespreksvoering,  

samen werken in teamverband en taal-  

en computervaardigheden. Hierbij worden 

zij intensief ondersteund door ervarings-

deskundige coaches.  

Tijdens de opleiding staan empowerment, praktijk
kennis en theorie centraal. De studenten leren alles 
wat zij nodig hebben om hun ervaringsdeskundigheid 
succesvol in te zetten in een gewone baan.  

Leren van en met elkaar

Met feedback uit de groep verdiepen  

of verfijnen zij hun persoonlijke herstel-

verhaal uit. Zo leren zij hun verhaal  

– even kwetsbaar als krachtig – in te 

zetten in verschillende situaties. 

In de zeven maanden daarna doen de  

studenten praktijkervaring op bij een 

werklocatie naar keuze. De opgedane 

ervaringen verwerken ze op terugkom-

dagen. De laatste maand staat in het 

teken van afstuderen. Studenten geven 

een eindpresentatie, leveren hun portfo-

lio in en houden een eindgesprek.   

Eenmaal afgestudeerd, kunnen 

zij met hun Howie the Harp-certificaat 

op zoek naar passende vacatures.   

77%

Rotterdam

afgestudeerden met een baan:slagingspercentage in Nederland:

Arnhem

aantal studenten 
2012 - 2018:

480

percentage afgestudeerden met een baan:

70%

Amsterdam

Waalwijk

Arnhem

Rotterdam 
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De periode bij Howie heeft mijn leven in heel veel opzichten verrijkt. Het meest waardevolle is misschien nog wel dat ik het gevoel heb dat ik ben gehoord, gezien en gewaardeerd. Vanaf het selectiegesprek tot en met het eindgesprek en de hele periode die daar tussen lag. 

Dineke Ypeij, student Howie Rotterdam

Ik ben overtuigd van de kracht  

van de peer-to-peer-benadering.  

Het biedt studenten, organisaties 

en hun cliënten een compleet 

nieuw toekomstperspectief.

Natalie Bunschoten, opleidingsmanager Howie the Harp 

 ‘We zijn 
allemaal 
mensen.’
Martijn van Son, student Howie Brabant
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Van jezelf houden

Kwetsbaarheid is het proberen van nieuwe 

dingen en het risico nemen om te falen, inzien 

en accepteren dat perfectie niet bestaat en 

de moed om jezelf te laten zien. Dat is wat 

we onder andere leren op Howie. Van jezelf 

houden, elkaar ondersteunen en aanmoedigen 

in het proces naar het worden van een 

authentiek persoon. Dit proces gaat met 

vallen en opstaan, maar wanneer je jezelf hebt 

gevonden en durft te zijn, dan komt dit met 

een gevoel van vrijheid. Hierdoor ontstaat 

de ruimte om op professionele wijze anderen 

te gaan helpen. Mensen die ook aan het 

worstelen zijn. Voor die mensen kan je dat ene 

kleine lichtpuntje zijn, een bron van hoop en 

kracht, wanneer alles om hen heen donker is. 

Tegenslag als leermoment

Als coach probeer ik anderen te ondersteunen, 

sturen, motiveren en hen te helpen het beste 

in zichzelf naar boven te halen. Soms is er niet 

veel meer voor nodig dan diegene te laten zien 

dat ik in hem of haar geloof. Ook wanneer 

zij denken dat ik ze de rug zal toekeren waar 

anderen dat in het verleden altijd deden. 

Wanneer het mis gaat of anders dan verwacht, 

zijn we vaak diep van binnen nog het meest 

teleurgesteld over onszelf. Ik probeer dan juist 

de andere kant van de tegenslag te belichten, 

de plek waar een tegenslag een leermoment is!

Genevieve Maduro, coach en oudstudent 
Howie Rotterdam



Omdat ik een verslaving heb gehad betekent dit niet dat ik een ander niet kan helpen. Ik haal juist iets positiefs uit een negatief verleden.     
Robbert Nooteboom, student Howie Brabant

Geen enkel traject bij Howie is hetzelfde. Daarom leveren we maatwerk aan diverse doelgroepen waarbij we altijd een gemeen-schappelijk doel nastreven. 
Roger Premuzak, coach Howie Rotterdam

‘Als je een goede 
ervaringsdeskundige 
wilt worden, moet je 
jezelf en de patronen 
en valkuilen die bij je 
horen, goed leren 
kennen’ 
Bea Jongsma, coach Howie Amsterdam

Wat studenten hier leren, is om hun 

ervaringen om te zetten naar kennis die 

ze in de beroepspraktijk kunnen inzetten. 

In dat leerproces is het cruciaal dat je 

met een bepaalde afstand naar je eigen 

ervaringen leert kijken en dat je hier 

levenslessen uittrekt. 

Odette Hensen, projectleider Howie Amsterdam
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Howie the Harp staat voor HOOP. 

Als je (weer) van jezelf houdt en je wilt 

jezelf beter leren kennen, gun jezelf dan de 

opleiding Howie the Harp. Hier leer je te 

vertrouwen op je eigen kwetsbaarheid en 

daar kracht uit te putten. 

In de vier maanden theoriefase maak je 

echt een enorme groei door waarin je 

vooral jezelf ontzettend ontwikkelt als 

persoon. Je leert jezelf heel goed kennen 

omdat je vier maanden lang met veel 

mensen, met allemaal een eigen rugzak, 

heel heftige discussies hebt en heftige 

onderwerpen bespreekt. Juist op dat soort 

momenten gooi je al je persoonlijke dingen 

op tafel. Ik heb mij verwonderd over hoeveel 

je kan groeien in zo’n korte tijd zolang je 

maar bereid bent om te leren, je open te 

stellen en vooral bereid bent om fouten te 

maken. Howie the Harp staat voor mij wel 

echt voor hoop. Niet alleen omdat ik er mijn 

passie mee heb gevonden, maar ook omdat 

het mij in heeft laten zien dat op het moment 

dat je je kracht uit je kwetsbaarheid haalt, je 

immense stappen kunt maken. Je kan groeien 

en je daardoor verbinden met 

andere mensen. 

Jip Dijcks, student Howie Brabant



Werk mee met Howie the Harp!

Deelt u de idealen van Howie the Harp? 

Steun dan deze effectieve opleiding!  

Dat kan door een opleidingsplaats voor 

een van de studenten te financieren,  

door een werkervaringsplek of 

werkplek voor hen in te richten, of door 

werkzoekenden die binnen de doelgroep  

vallen te ver wijzen naar een van onze 

opleidings centra. Hiermee biedt u 

Met het unieke opleidingsprogramma van Howie the Harp 
kunnen mensen die herstellen van hun ontwrichtende levens
ervaring een nieuwe start maken in een betaalde baan. Werk 
mee en maak het verschil!

mensen met een eigen ervaring in de 

psychiatrie, verslaving, thuis/dakloosheid of 

op psycho-sociaal gebied een unieke kans 

om hun kracht en kwaliteiten te ontdekken. 

Niet alleen voor zichzelf, maar ook om 

anderen te ondersteunen bij hun herstel. 

De opleiding kost € 5.500,– (BTW vrijgesteld) 

per opleidings plaats. Studenten ontvang en 

hiervoor geen studiefinanciering.  

Voor (gedeelte lijke) financiering kunnen  

zij soms echter wel terecht bij gemeenten, 

het UWV of hun zorginstelling. Howie the 

Harp heeft een scholingsovereenkomst  

met het UWV. Hiermee voldoen wij aan  

de eisen die worden gesteld aan het 

inkoopkader Scholing UWV 2011. 

Inzetten op ervaringsdeskundigheid is slim 

investeren. Het mes snijdt immers aan twee 

kanten. Met behulp van het scholings-

Rotterdam

Amsterdam

Waalwijk

programma van Howie the Harp werken 

studenten gericht toe naar herstel en 

betaald werk. En met behulp van hun inzet 

kunnen zorgaanbieders en gemeenten 

vervolgens de ondersteuning van cliënten 

en kwetsbare burgers effectief vormgeven.

De ervaringsdeskundigen 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, casemanager, 

voorlichter of trainer. In dit soort functies 

adviseren zij hulp- en zorgverleners en 

werken zij mee aan de ondersteuning  

van cliënten en kwetsbare burgers.

Info
Heeft u vragen over de opleiding of de inzet 

van studenten op een werkervaringsplek? 

Of wilt u meer weten over mogelijkheden 

om Howie the Harp te ondersteunen? 

Kijk dan op www.howietheharp.nl.

Locaties Howie the Harp
Rotterdam Koninginneweg 300, 3078 GS

t 088 2716 372

Waalwijk Taxandriaweg 8a, 5141 PA

t 0416 34 83 20 

Amsterdam Aalbersestraat 244 (zij-

ingang Sam van Houtenstraat) 1067 GM 

t 06 105 29 394
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