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Het voorjaar is begonnen. Heerlijk de zon schijnt weer. Lekker naar
buiten. Zo ook Markieza! 

We gaan in het voorjaar een tour maken langs al onze leden. Wil jouw
organisatie ook starten met de inzet van ervaringsdeskundigen of is er
meer verdieping nodig? Wij komen graag op bezoek om te praten over de
voordelen van een Markieza lidmaatschap. Afspraak maken:
info@markieza.org

Groei, aandacht,
steun en talent
(GAST)
GAST is een cursus, ontwikkeld door
ervaringsdeskundigen van St. NEOS en
Markieza, voor jongeren tussen de 16 en 26 jaar.
In de cursus krijgen jongeren handvatten en
ontwikkelen zij vaardigheden om andere
jongeren te ondersteunen in hun
herstel/ontwikkelproces. Markieza zoekt
jeugdorganisaties en/of gemeentes die interesse
hebben om GAST aan te bieden aan de jongeren
die bij hen in beeld zijn. Interesse? Leg dan
contact via info@markieza.org

Alliantie
kinderarmoede van
start
Eén op de negen kinderen in Nederland leeft
onder de armoedegrens. Kinderen die opgroeien
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in armoede lopen hogere gezondheidsrisico’s en
worden belemmerd in hun (talent)ontwikkeling.
Een gegeven dat niet past bij een welvarend land
als Nederland, maar tegelijkertijd wel de
dagelijkse werkelijkheid is. 

Alle partners van de Alliantie Kinderarmoede,
waaronder Markieza, willen armoede onder
kinderen uitbannen en stellen daarbij stevige
doelstellingen: in 2030 zijn kinderen niet meer de
dupe van armoede en zijn er geen nieuwe
gezinnen meer die in armoede vervallen.
Markieza zal vanuit ervaringsdeskundigheid haar
bijdrage leveren en is 26 maart aanwezig bij de
officiële start van de Alliantie Kinderarmoede
Nederland in Den Haag. Enkele
ervaringsdeskundigen vertellen daar over hun
eigen ervaringen met armoede. 

Meer informatie over de Alliantie Kinderarmoede
Nederland vind je op de website:
https://www.alliantiekinderarmoede.nl/belofte

 

Even voorstellen:
Margré Knip
Vanaf 1 maart heb ik een contract aangeboden
gekregen. Ik ga het docententeam versterken
voor 16 uur per week. Ik voel mij verbonden met
de visie van Markieza om ervaring de derde pijler
van kennis te laten worden. Bij geen enkele
andere organisatie is dit verlangen zo sterk. Het
is hard nodig om ervaringen professioneel te
vertalen en een brug te slaan. Er moet iets
veranderen in o.a. de geestelijke
gezondheidszorg.  Ik zie in het onderwijs, zorg en
sociaal domein uitdagingen liggen om kanteling
mogelijk te maken. De dynamiek van
tegenstellingen die daardoor ontstaat interesseert
mij. Ik herken deze vanuit mijn eigen
herstelproces. Ik ben dankbaar om daar vanuit
andere context getuige van te mogen zijn.  

Meer over Margré:
https://www.markieza.org/2019/03/12/even-
voorstellen/

Eerste alumni
bijeenkomst op 23
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april
Op dinsdag 23 april om 15 uur vindt de eerste
alumni bijeenkomst plaats voor oud-studenten
van Markieza.  Op het programma staat de
ontwikkeling van het landelijk beroepsregister
ervaringsdeskundigheid.  Een inspirerend thema
waar we graag met elkaar verder over in gesprek
gaan. Naast praten over de inhoud van ons vak
is het natuurlijk vooral leuk om elkaar weer te
zien, gezellig bij te praten en te kijken waar we
verder nog krachten kunnen bundelen om
ervaringsdeskundigheid nog meer op de kaart te
zetten. Kom jij ook? Meld je dan even aan
info@markieza.org 

 

Twintig ervarings-
deskundigen starten
met HBO-Bachelor
Donderdag 28 maart start de 4e studentengroep
aan de vierjarige HBO-Bachelor opleiding SPH
met ervaringsdeskundigheid. Deze opleiding
biedt de LOI in samenwerking met Markieza aan.
Markieza heeft de minor ervaringsdeskundigheid
ontwikkeld die de studenten doorlopen en
verzorgd de klassikale lessen en coaching. LOI
en Markieza zijn de opleiding aan het door-
ontwikkelen naar ook een duale variant waarin je
naast je studie ook binnen een vaste
werk/leerpraktijk met doelen aan de slag gaat. 

Heb je als ervaringsdeskundige ook interesse in
het volgen van een bachelor opleiding, lees dan
verder: https://www.markieza.org/voor-
jou/opleidingen/hbo-bachelor-sph-
ervaringsdeskundigheid/ 
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Contact:
Vitruviusweg 2 - 5624 AD Eindhoven
040 - 231 50 05 -  info@markieza.org
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