Goede redenen
om voor EVC te kiezen

Bureau STERK, erkend en
ervaren certificeringspartner

•

Bij Bureau STERK geloven we in de kracht van wat
mensen in huis hebben en wat dat voor hun verdere
(beroeps) ontwikkeling kan betekenen. Objectiviteit
en een positief kritische aanpak zijn kenmerkend
voor onze organisatie. Waar staat iemand in zijn
of haar persoonlijke ontwikkeling en wat is er
nodig om het gewenste doel te bereiken? EVC biedt
perspectief. Bureau STERK als erkend en ervaren
EVC-aanbieder weet hoe belangrijk het is om de
juiste keuze te maken ten aanzien van persoonlijke
ontwikkeling. We zetten altijd in op een professio
nele en zorgvuldige benadering door deskundige,
gecertificeerde begeleiders en assessoren met
kennis van het werkveld van de kandidaten.
Resultaatgericht, met oog voor de kwaliteiten
van mensen!

•
•
•
•
•

EVC maakt kwaliteiten zichtbaar
en erkent ze
Bij EVC telt (cliënt)ervaring mee
EVC biedt perspectief en een handvat
bij ontwikkeling
Met het Ervaringscertificaat laat je zien
wat waard bent
Met EVC versterk je jouw positie binnen
de organisatie
Met EVC vergroot je jouw kansen buiten
de organisatie

EVC
biedt perspectief…

Kwintes, sterk in de samenleving
Bureau STERK
Godfried Bomansstraat 7
Postbus 291
4100 AG Culemborg

Kwintes
Laan van Vollenhove 3213
Postbus 31
3700 AA Zeist

“Mijn EVC-traject heeft het helder
en inzichtelijk gemaakt dat ik al over
veel meer kwaliteiten beschikte dan
ik eerder dacht. Mijn kwetsbaarheid
werd kracht en de manier waarop
ik deze inzet maakt dat ik mij
competent voel.”
EVC-kandidaat

Kwintes levert een bijdrage aan een samenleving
waarin mensen serieus genomen worden en het
leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat doen we
door mensen met een (langdurige) psychiatrische
kwetsbaarheid of psychosociale problemen te ondersteunen bij hun herstelproces. Wij geloven daarbij
in veerkracht en samenwerken. Het verstevigen van
ervaringsdeskundigheid is één van de richtingen,
die we op willen gaan om de kwaliteit van zorg te
verbeteren.

Meer informatie of aanmelden?
Bent u of kent u iemand voor wie dit EVC interessant
kan zijn en wilt u meer weten over de procedure of
aanmelding? Neem contact op met Bureau STERK
op 0345 47 13 70.
U kunt uw vraag ook mailen naar:
info@bureausterk.nl o.v.v. ervaringsdeskundigheid.
Aanmelden kan via http://www.evcbureausterk.nl/

Bureau STERK is een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap officieel erkend certificeringsbureau (DUO-registratie).

voor ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid erkend
In de zorg wordt in toenemende mate gebruik
gemaakt van de kennis van ervaringsdeskundigheid. Een groeiende groep mensen met ervaring
als cliënt zet hun ervaring in ter ondersteuning van
anderen. De inzet van ervaringsdeskundigheid is
van waarde bij herstelprocessen. In de praktijk is de
positionering van de ervaringsdeskundigheid niet
altijd duidelijk en vaak ook onderwerp van gesprek.
Uiteraard heeft dit te maken met de nog prille
erkenning voor de inzet van ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigen ervaren hun (vrijwilligers)werk als pionieren omdat taken, functies en
verantwoordelijkheden niet altijd helder omschreven zijn en hun positie in de organisatie niet altijd
vast staat.

Competentieprofiel voor
ervaringsdeskundigheid
Kwintes onderschrijft de meerwaarde van de inzet
van mensen met cliëntervaring in het kader van herstelondersteuning. Ook ziet zij de noodzaak van een

heldere taak- en functieomschrijving aan de hand
waarvan bepaald kan worden over welke
competenties men moet beschikken. Samen met
Bureau STERK heeft Kwintes een competentieprofiel
ontwikkeld waarmee kan worden vastgesteld in
welke mate deze competenties beheerst worden.

VOORLICHTING
Uitleg wat EVC is en hoe het traject
verloopt.
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Robinet Bargeman, Bureau STERK

Erkennen van Verworven
Competenties (EVC)
Bij een EVC-procedure worden kennis, vaardigheden
en attituden van mensen in kaart gebracht en ver
geleken met het vastgestelde competentieprofiel.
Een EVC-procedure leidt tot een Ervaringscertificaat.

Maatwerk door specialisten
Mensen leren op allerlei manieren. Door (cliënt)
ervaringen, het uitoefenen van (vrijwilligers)werk
en ook via trainingen, cursussen en opleidingen.
Hierdoor ontwikkelen ze competenties. Een EVCprocedure maakt die bagage inzichtelijk én voorziet

EVC-procedure in 6 stappen
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“EVC maakt de competenties én
potentie van iemand zichtbaar.
Dat geeft mensen een positieve
stimulans in hun verdere
ontwikkeling. En daar dragen
we graag aan bij!”

AANMELDING
Via website Bureau STERK:
www.evcbureausterk.nl.
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INTAKEGESPREK EN
EVC-OVEREENKOMST
In een persoonlijk gesprek wordt
de uitgangssituatie van de kandidaat doorgenomen en beoordeeld.
Wat is er nodig, hoeveel tijd gaat
het kosten, hoe gaat het traject
eruitzien? Dit wordt vastgelegd in
een EVC-overeenkomst. Na ondertekening gaat het EVC-traject
officieel van start.

deze van een formele erkenning. Dat vraagt om
maatwerk van specialisten die exact weten wat voor
de beoogde functie(eisen) van belang is. Bureau
STERK is een door het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap erkend EVC-aanbieder
(DUO-registratie) die uitsluitend met inhouds
deskundige, onafhankelijke en gecertificeerde
assessoren werkt en de kandidaten van intake
tot uitreiking van het Ervaringscertificaat
begeleidt. Kwintes en Bureau STERK zijn in dit
EVC traject rondom ervaringsdeskundigheid
samenwerkingspartners.
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SAMENSTELLING VAN
EEN DIGITAAL PORTFOLIO
De kandidaat vult het e-portfolio
aan de hand van het competentieprofiel met bewijzen van het
handelen op de werkvloer en
andere relevante documenten. Dit
gebeurt onder begeleiding van een
inhoudsdeskundig EVC-begeleider.
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Praktische zaken: tijd & geld
Een EVC-procedure is een individueel traject waarin
het eigen tempo van de kandidaat bepalend is voor
de snelheid waarmee de procedure kan worden
afgerond. De doorlooptijd wordt in overleg met de
kandidaat vastgesteld waarbij rekening gehouden
wordt met de persoonlijke omstandigheden.
EVC is maatwerk. De kosten voor een complete EVC
procedure bedraagt gemiddeld € 1.500,– (ex. btw).
Dit is afhankelijk van de benodigde begeleidingstijd
en van de hoeveelheid tijd voor de beoordeling
en uitwerking daarvan door de assessor. Deze
zaken komen aan bod tijdens het intakegesprek
en afspraken hierover worden vastgelegd in de
EVC-overeenkomst. Bij meer aanmeldingen vanuit
één organisatie wordt door Bureau STERK een
aantrekkelijke maatwerkofferte uitgebracht.

BEOORDELING
De beoordeling vindt plaats tijdens
een assessment op locatie door een
gecertificeerde assessor met eigen
cliëntervaring. Deze beoordeelt
aan de hand van het portfolio en
een persoonlijk gesprek (criteriumgericht interview) met de kandidaat in welke mate deze de competenties beheerst.
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EVC-RAPPORTAGE (HET
ERVARINGSCERTIFICAAT)
De assessor stelt het Ervarings
certificaat op. Hierin onderbouwt
de assessor op gedetailleerde wijze
welke onderdelen de kandidaat
beheerst en hoe hij tot dat oordeel
is gekomen. De rapportage geeft
naast de conclusie ook aanbevelingen voor verdere ontwikkeling.
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