
 

 
 

 Ervaringsordening wil toepassen als attitude in alle 

intermenselijke contacten, naar cliënten én collega’s, maar 

ook privé.  

 Effectief wil handelen met en rondom de mens met 

moeilijk te verstaan gedrag of een ontwikkelingsstoornis; 

 De begrippen van Ervaringsordening wil  hanteren in de 

ondersteuning zodat mensen vreugde beleven aan hun 

mens-zijn. 

 Probleemgedrag, communicatie en processen wil kunnen 

analyseren aan de hand van Ervaringsordening. 
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TOOLBOXTRAININGEN: Praktische handvatten en inzicht 

Veel professionals kennen Ervaringsordening als een waardevolle manier om de ander echt te 

begrijpen. Er is een toenemende behoefte aan kennis van de THEORIE VAN ERVARINGSORDENING VAN DR. D. 

TIMMERS-HUIGENS® en de toepassing ervan. Dat kan bij kenniscentrum Timmers Ervaringsordening 

(Teo). Een opleiding of training van Teo geeft u gegarandeerd de juiste kennis en handvatten om echt 

te handelen op basis van Ervaringsordening. Alle aangeboden scholing, methodieken en instrumenten 

zijn ontwikkeld door Dr. Timmers-Huigens en de eigen Consulenten van Teo.  

 TOOLBOXTRAINING: ERVARINGSORDENING IN ZICH(T) 

 

In de TWEEDAAGSE TOOLBOXTRAINING wordt ingegaan op het PROFESSIONEEL HERKENNEN EN TOEPASSEN VAN 

ERVARINGSORDENING in de dagelijkse praktijk van onderwijs, zorg- of hulpverlening met praktische 

handvatten zoals de TIKA-methode. De training wordt gegeven door deskundige Consulenten van Teo.  

De TOOLBOX-TRAINING ervaringsordening   

wordt gegeven op aanvraag en belangstelling. Data 

worden gepland in overleg met de eerste deelnemers 

LOCATIE VAN ELKE TRAINING WORDT BEPAALD O.B.V. EEN GEMIDDELDE REISAFSTAND VOOR  DEELNEMERS 
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TIJDENS DE TOOLBOXTRAINING WORDEN ONDER MEER BEHANDELD: 
 

Het herkennen van Ervaringsordening:  

Als methode biedt Ervaringsordening PRAKTISCHE HANDVATTEN in vrijwel elke situatie. 

Wanneer het inzicht eenmaal is gegroeid is ERVARINGSORDENING niet meer weg te 

denken uit het intermenselijk handelen. Dat geldt voor professionals in alle rollen die 

te maken hebben met mede-mensen. De manier waarop DE VIER DELEN de persoon van 

informatie voorzien en ALTIJD ALLE VIER AANWEZIG zijn is een blijvende waarde. Hoe SLUIT JE 

AAN BIJ EEN LEIDENDE ROL en kan je DE DOMINANTIE VAN EEN VAN DE DELEN VOORKOMEN OF OPHEFFEN? 

 

 

Co-regulatie, samen maak je de werkelijkheid:  

CO-REGULATIE gaat over de manier waarop we elkaar voortdurend beïnvloeden in het samen 

hanteren van de werkelijkheid. Het is meer dan interactie of communicatie alleen, het is 

alles. Dit wordt besproken en geoefend aan de hand van voorbeeldsituaties en met de 

KWALITEITSTHERMOMETER CO-REGULATIE.  

 

Communiceren in taal en gedrag:  

Verbale en nonverbale communicatie wordt bepaald door TAALHANDELINGEN die op een eigen 

manier beroep doen op de verschillende delen van Ervaringsordening. Lichaamstaal doet 

meer dan alleen lichaamsgebonden boodschappen geven, pictogrammen doen niet altijd een 

beroep op het associatieve deel van Ervaringsordening etc. Hoe kan je je taalgebruik in alle 

vormen van gedrag en communicatie laten aansluiten bij de mogelijkheden en beleving van 

de ander? 

Observeren en interpreteren: Ervaringsordening heeft alles te maken met de informatie 

van het moment. De magie van het klein kijken op basis van TIKA-MOMENTEN is daarbij een eenvoudig maar 

zeer effectief handvat. Wat is de moment-taal bekeken op basis van DE VIER VRAGEN van 

ervaringsordening?  

 

DE TRAINING BESLAAT 2 DAGEN VAN 7 UUR ACTIEVE DEELNAME,  

EEN READER, DIVERSE KAARTEN EN HET BOEK MEER DAN LUISTEREN.  

 KOSTEN VOOR DEELNAME: €595,00 PER PERSOON (INCL. LUNCH) 

DEELNAME OP MBO+ EN  HBO-NIVEAU. ACCREDITATIE DOOR ADAP 

INTERESSE?  KIJK OP WWW.ERVARINGSORDENING .NL VOOR INFORMATIE 


