
CONTACTGEGEVENS
Boy Zandbergen    
06 52 54 35 13
boy@onzichtbaar-denhaag.nl  

LEVENDIG, CONFRONTEREND EN ECHT

TRAININGEN
Wij zijn gespecialiseerd in trainingen met de inzet van ervaringsdeskundigen. Onze 
trainingen zijn levendig, confronterend en echt. De deelnemers worden aangespoord om 
met een nieuwe blik naar hun werk te kijken. Hoe draag ik bij aan het systeem? Welke 
impact heeft mijn werk op mensen in kwetsbare situaties? Voor lange tijd blijven onze 
trainingen vragen oproepen, met een verhoogde betrokkenheid als gevolg.

TTEAM
De trainers en ervaringsdeskundigen van Onzichtbaar Den Haag zijn gepassioneerd in 
het geven van belevingsgerichte en interactieve trainingen. Het creëren van een omgeving 
waarin de deelnemers verrast worden door de verhalen, schrikken van hun eigen 
vooroordelen en waar ze eigen ervaringen delen, is waar ons team warm voor draait.

SOCIALE ONDERNEMING
Onzichtbaar Den Haag is actief in het onderwijs, binnen gemeenten en voor bedrijven. 
Met het team werken we naast onze tMet het team werken we naast onze trainingen ook aan maatschappelijke projecten om 
Den Haag en andere steden mooier en socialer te maken.



“Indringend, 
  die voel je wel!"

Interesse? Neem contact op via 
boy@onzichtbaar-denhaag.nl of 06 52 54 35 13

Wat levert het op: 
• Een realistisch beeld van de leefsituatie 
  van mensen in armoede en schulden
• Het ervaren hoe het is om in armoede of 
  met schulden te leven
• Het versterken van de essentie van 
  het werk   het werk “waar doen wij het voor”

Thema’s: 
Armoede, schulden, ervaringsdeskundigheid, 
kwetsbaarheid

Praktische informatie:
• trainingsduur 3 - 4 uur 
• deelnemers 8 -12
• 1 professionele trainer
• 2 ervaringsdeskundigen

In een volledig ingericht huis van iemand die in armoede leeft, zetten we een groep 
deelnemers aan het werk. Ze krijgen het verhaal van de bewoner, een portemonnee 
met 40 euro voor die week en een aantal vraagstukken voorgelegd. Welke dilemma’s 
komen ze tegen en welke keuzes maken ze? Zou het de groep lukken om rond te komen?

Het Overleefhuis gaat Het Overleefhuis gaat over het maken van keuzes die we als professionals dom vinden, 
maar die het niet zijn als je deze plaatst in de context van armoede of schulden. Het wordt 
een ervaring die authentiek en confronterend zal zijn. Het zijn onze ervaringsdeskundigen 
die met levendige en echte verhalen de kracht hebben om de juiste verbeelding op te 
roepen.

HET OVERLEEFHUIS



“Wow, dit is echt 
     confronterend”

IN DE SCHOENEN VAN
Verwacht een avontuur vol confronterende ervaringen. Een unieke beleving met een 
levenslange impact op het denken, voelen en handelen.

De training begint met indringende verhalen van ervaringsdeskundigen en dan… 
zetten we mensen onvezetten we mensen onverwachts In de Schoenen van iemand anders. Zonder telefoon en 
geld gaan ze met een dringende hulpvraag de straat op. Ieder voor zich. Lukt het hen om de 
nodige hulp te vragen? Wordt er naar hen geluisterd en krijgen ze de hulp ook, of worden ze 
afgewezen? Een spoiler: verwacht achteraf bij het delen een rollercoaster aan ervaringen 
en emoties!

Wilt u uw team wakker schudden? De routines en denkwijzen doorbreken? Dan is dit de 
training die u wilt. Maar let op, vertel uw team nog niets. De straat op gaan moet een 
ververrassing blijven!

 

Praktische informatie:
• trainingsduur 4 uur 
• aantal deelnemers 14
• 1 professionele trainer
• 2 ervaringsdeskundigen

Wat levert het op: 
• Inzicht in de belevingswereld van mensen 
  met een hulpvraag
• Kennis opdoen van doelgroepen in kwetsbare situaties
• Het versterken van de essentie van het werk
  “waar doen wij het voor”

ThemThema’s: 
Dak- en thuisloosheid, eenzaamheid, armoede, schulden, 
psychische kwetsbaarheid

Interesse? Neem contact op via 
boy@onzichtbaar-denhaag.nl of 06 52 54 35 13



“We werden
  gelijk in het 
  diepe 
  gegooid!”

DE BENDE VAN ELLENDE
Eén van onze ervaringsdeskundigen speelt zichzelf als cliënt na in een waargebeurde 
situatie. De administratie en een tas vol post gaan mee: brieven van deurwaarders, 
dwangsommen van schuldeisers en nog ongeopende brieven van de belastingdienst. 
De brievenbus wordt letterlijk op tafel geleegd. 
 
Met De Bende Met De Bende van Ellende laten we deelnemers op verrassende wijze kennismaken met 
problematische leefsituaties. Hoe wordt er contact gelegd met de cliënt? Hoe wordt er 
geluisterd naar het verhaal? Hoe werkt het team met elkaar en de cliënt samen? 
Komen ze tot oplossingen en een aanpak?

Wat levert het op: 
• Het krijgen van praktisch inzicht in problematische 
  leefsituaties
• Het toepassen van gesprekstechnieken en methodieken
• Het reflecteren op eigen gedrag, gevoel en handelen
• Het krijgen van inzicht in samenwerking

ThemThema’s: 
Armoede, schuldsanering, eenzaamheid, 
psychische kwetsbaarheid, multiproblematiek

Praktische informatie:
• trainingsduur 4 uur 
• deelnemers 10 - 12 
• 1 professionele trainer
• 2 ervaringsdeskundigen

Interesse? Neem contact op via 
boy@onzichtbaar-denhaag.nl of 06 52 54 35 13



“Mooi, kwetsbaar 
  en praktisch.
  Hier kan ik echt 
  wat mee”

Vol indringende verhalen en gesprekken met ervaringsdeskundigen, geeft De Omarming 
een nieuw perspectief aan maatschappelijke vraagstukken. De Omarming is een 
interactieve en praktische training waarin we óók de verhalen van de deelnemers 
gebruiken. Want beseffen hoe een ander zich voelt, begint altijd bij eerst zelf te voelen. 

Al vanaf de volgende dag zullen de deelnemers met nieuwe en praktische ervaringskennis 
anders tegen hun werk aankijken. 

 

Praktische informatie:
• trainingsduur 4 uur 
• deelnemers 8 - 10 
• 1 professionele trainer
• 2 ervaringsdeskundigen

Wat levert het op: 
• Het herkennen van signalen van het betreffende thema
• Het opdoen van inspiratie om kwetsbaarheid bespreekbaar 
   te maken
• Het krijgen van praktische handvatten en vaardigheden
• Het verbinden van praktijk, theorie en ervaringskennis
• Het • Het overwinnen van twijfel, schaamte en weerstand

Thema’s: 
Eenzaamheid, armoede, schulden, verslaving,
psychische kwetsbaarheid, werkloosheid, suïcidaliteit

DE OMARMING

Interesse? Neem contact op via 
boy@onzichtbaar-denhaag.nl of 06 52 54 35 13



“Intens en 
  meedogenloos 
                       mooi”

VERSCHRIKKELIJKE MOOIE VERHALEN
Speciaal voor congressen, online symposia en andere evenementen hebben wij 
Verschrikkelijke Mooie Verhalen. Ze zijn rauw, confronterend en levensecht. Dat maakt ze 
een waardevolle toevoeging voor ieder evenement.

Wij leiden onze ervaringsdeskundigen op tot goede Storytellers. Ze weten met hun eigen 
verhaal precies de juiste woorden en beste toon te vinden. Wat gezegd wordt zal alle 
toehoorders raken in hun ziel.

Wat levert het op: 
• Het geven van een gezicht aan het thema
• Mensen verleiden om te denken vanuit de doelgroep
• Opvolgende sprekers krijgen een verhaal om naar 
  te refereren
• Het evenement een moment geven wat voor 
  lange tijd zal bijblijven  lange tijd zal bijblijven

Thema’s: 
Armoede, schulden, eenzaamheid, 
psychische kwetsbaarheid, multiproblematiek

Praktische informatie:
• Ideale samenstelling: 4 verhalen van  
  verschillende ervaringsdeskundigen

• Duur: afhankelijk van aanvraag
  minimaal 5 minuten en maximaal 
  30 minuten

Interesse? Neem contact op via 
boy@onzichtbaar-denhaag.nl of 06 52 54 35 13


