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Wil jij als ervaringsdeskundige 
aan de slag bij TEAM ED?



TEAM ED is een sociaal uitzendbureau voor 
ervaringsdeskundigen met eigen diensten in 
en rond Amsterdam. Daarnaast voeren we 
opdrachten uit in het sociale domein.

Heb je ervaring met bijvoorbeeld psychiatrie, 
dakloosheid, schulden en lijkt het je fijn je 
ervaring in te zetten om anderen op weg te 
helpen? Wij zoeken altijd mensen die zich aan 
ons willen verbinden. Samen kijken we wat je zou 
willen en kunnen doen en leren bij TEAM ED. 

Wat zou je kunnen doen?

 •  Mensen individueel ondersteunen in hun 
herstel vanuit de Vliegende Brigade of vanuit 
het groepsaanbod op de EDplaatsen. 

 •  Meewerken aan het verbeteren van zorg, 
door vanuit jouw ervaringsperspectief mee te 
denken en doen.

 •  Je kennis delen in trainingen, workshops en/
of gastlessen.

Een deel van de activiteiten worden ook online of 
telefonisch aangeboden. 

Wat bieden wij jou?

Werken bij TEAM ED betekent naast het helpen 
van anderen, ook werken aan je eigen herstel 
en aan jouw wensen en mogelijkheden voor de 

toekomst. We bieden een fijne (leer-/werk)plek om 
op eigen tempo te ontdekken waar jouw krachten 
liggen. Je kan training, begeleiding en intervisie 
krijgen en deel uit maken van een hecht team.  

Meer weten?

Neem contact met ons op voor informatie over 
de mogelijkheden als ervaringsdeskundige. 

Je kunt een e-mail sturen naar info@teamed.nl, 
of bel naar 06 41 55 22 84. We beantwoorden je 
vragen graag en zien ernaar uit je te ontmoeten!

Zien wat TEAM ED allemaal doet? Neem een 
kijkje op www.teamed.nl.

Ervaringsthema's

 • (Seksueel) geweld
 • (Zelf)stigma
 • Angst/paniek
 • Dakloosheid
 • Detentie
 • Isolement
 • Mishandeling
 • Jeugdzorg
 • Psychiatrie

 • Regeldruk
 • Rouw
 • Schaamte
 •  Schulden/armoede
 • Trauma
 • Verlies
 • Verslaving
 • Verwaarlozing
 • Ziekte

"In het begin wist  
ik niet wat een  
ervarings deskun
dige deed: hoe kan 
ik nou met mijn 
ervaring een ander 
helpen? Toen ik 
erachter kwam hoe 
het werkt heeft het 
mij ook verrijkt. 
Voor mij is het een 
geweldige opstap 
geweest en het 
heeft me veel meer 
gebracht dan ik 
verwacht had."


