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TEAM ED is een sociaal uitzendbureau voor 
ervaringsdeskundigen. In en rond Amsterdam is 
TEAM ED actief met de zelfontwikkelde diensten 
Vliegende Brigades en EDplaatsen. Daarnaast 
worden opdrachten uitgevoerd voor organisaties en 
overheden in het brede sociale domein. 

Geven van advies aan uw organisatie

We beschikken over veel expertise over de inzet, bege
leiding en de samenwerking met betaalde en vrijwillige 
ervaringsdeskundigen. Deze expertise gebruiken we 
dan ook bij de advisering van organisaties. Of u nu net 
begint met het werken met ervaringsdeskundigen, of 
juist al langer meedraait: we adviseren u graag over 
de best mogelijke samenwerking en de noodzakelijke 
randvoorwaarden binnen uw organisatie. Ook kunnen 
we een pilot met ervaringsdeskundigen in uw organi
satie begeleiden.

Geven van training en voorlichting

TEAM ED verzorgt voorlichtingen en workshops voor 
medewerkers of studenten vanuit het ervarings
perspectief. We beschikken over een zeer diverse 
groep ervaringsdeskundigen en kunnen dus over een 
breed scala aan onderwerpen voor lichting geven. De 
voorlichting kan gaan over werken met ervaringsdes
kundigen, armoede, psychiatrie, verslaving, toeganke
lijkheid of een ander gewenst thema. Ook geeft TEAM 
ED trainingen aan (aspirant( ervaringsdeskundigen.
De trainingen en workshops kunnen op maat en in
company aangeboden worden.

Geven van scholing en intervisie 

Heeft of neemt u ervaringsdeskundigen in dienst? Wij 
kunnen zorgen voor scholing of professionele intervisie 
voor uw medewerkers en ervaringsdeskundigen. TEAM 
ED biedt organisaties ook de mogelijkheid ervarings
deskundigen te detacheren. 

Ervaringsdeskundigen

Onze ervaringsdeskundigen bieden ondersteuning of 
een luisterend oor, denken mee, geven voorlichting en 
zetten zich in als (co)trainer. 
We bieden (aspirant)ervaringsdeskundigen een 
werkleertraject op maat. Nieuwe (aspirant) ervarings
deskundigen zijn altijd welkom. 

Een deel van onze activiteiten worden ook online 
aangeboden. 

Wilt u weten of ervaringsdeskundigen een rol kunnen 
spelen in uw organisatie, of zoekt u een partner die 
met u meedenkt over het ervaringsperspectief? Aarzel 
niet contact op te nemen met ons via info@teamed.nl.

Meer weten over TEAM ED en wat wij kunnen beteke
nen voor uw organisatie? Kijk op www.teamed.nl.

"De ervarings 
deskundige heeft 
een mooi en 
indrukwekkend 
verhaal verteld 
en alle vragen 
beantwoord. 
Ik ben na gaan 
denken over mijn 
eigen kwetsbaar
heid en heb nu 
meer 'tools' om 
in te zetten in het 
contact met onze 
cliënten"

Ervaringsthema's

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

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


