
 
LFB, de landelijke vereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke
beperking, en Scalda zijn samen bij het College voor Gezondheidszorg en
Uiterlijke Verzorging STERKplaats Goes gestart. 
Bij een STERKplaats leiden e mensen op tot ervaringsdeskundige. 
Dit leerbedrijf is in het gebou van Scalda in Goes. 
Samen illen ij mensen met een beperking in hun kracht zetten en hen mee
laten draaien binnen Scalda en erbuiten.
 

STERKplaats LFB
Een unieke samenwerking tussen LFB en Scalda Goes

 
Vanuit de STERKplaats orden de STERKstudenten met 
een verstandelijke beperking betrokken en ingezet bij het onderijs 
aan toekomstige zorgmedeerkers. 
De STERKstudenten met een verstandelijke beperking dragen op
verschillende manieren bij aan het onderijs. 
Zij verzorgen bijvoorbeeld presentaties en themalessen over hun
levensverhaal, over de zorg die ze ontvangen en over bejegening. 
Zij brengen dan een casus in die door de studenten besproken kan 
                             orden. Of zij volgen een kookles aarbij een 
                             student de opdracht krijgt om hen te coachen.

Samenwerking tussen STERKstudenten en studenten

ie ben ik
Oog voor een ander
Je ervaringen inzetten
erken en samenerken
Eigen regie
Meedoen thuis, op je erk en in de samenleving
erk in uitvoering (elke bijdrage kan een ervaringsdeskundige leveren?)

 
Bij een STERKplaats krijgen mensen met een beperking de opleiding STERK. 
In drie jaar kunnen zij groeien van leererkstudent tot ervaringsdeskundige.
Bij deze methode ga je erken aan de volgende ondererpen:
 

Methode ‘STERK’



De STERKstudenten orden ondersteund door een coach 
en stagiaire(s). De stagiaire(s) zijn studenten bij Scalda.
 

 
STERKplaats LFB Scalda
dres: Bessestraat 4
Plaats: 4462 CM Goes
Telefoon: 0113 558056
E-mail: goes@lfb.nu
 

.lfb.nu

Een ervaringsdeskundige is iemand die zijn beperking
heeft geaccepteerd en eet at zijn talenten zijn. 
Deze talenten heeft hij ontikkeld om in te kunnen
zetten op het erk en in de samenleving.  
Een opgeleide ervaringsdeskundige kan aan de slag bij
verschillende bedrijven of organisaties. 
In het driejarige traject zoeken e naar een geschikte
erkplek. 
De taken die een ervaringsdeskundige uitvoert, koppelen
e altijd aan de kaliteiten. 

 
Werken als ervaringsdeskundige

Contact 


