
+Vijf is een initiatief van Pameijer 

 

ERVARINGDESKUNDIGHEID 
Inzet in de praktijk 

Iedereen kan een waardevolle, wederkerige bijdrage leveren aan anderen en aan de sa-
menleving.  Voor hen is participeren in de maatschappij of het verrichten van (betaald) 
werk veelal niet gemakkelijk. Hun levens hebben vaak in het teken gestaan van klachten en 
beperkingen. Een beroepsperspectief als Ervaringsdeskundige biedt hen de mogelijkheid 
om hun levenservaringen om te zetten in hun kracht en te werken aan hun talenten. Het 
geeft hen hoop en de regie terug over hun leven waardoor zij weer een positief toekomst-
perspectief hebben en succesvol kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. En andersom 
biedt een Ervaringsdeskundige een grote meerwaarde aan de cliënten en organisaties voor 
wie zij werken. Als rolmodel bieden zij die competenties die zorgen voor een gevoel van ge-
lijkwaardigheid, zelfredzaamheid en wederkerigheid.  

Voorbeelden competenties / 
rollen Ervaringsdeskundige: 
 
• bruggenbouwer 
• bondgenoot 
• veranderaar  
• luis in de pels 
• rolmodel 
 
Zie ook deze video-animatie 
 

Voorbeelden beroepsmatige in-
zet Ervaringsdeskundige: 
 
• ondersteuner, begeleider, maatje, coach  
• beleidsbeïnvloeder 
• deskundigheidsbevorderaar 
• onderzoeker 
• initiator van vernieuwing 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nytkyQwGUds&t=10s
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ERVARINGSDESKUNDIGHEID STEEDS BELANGRIJKER BINNEN 
SOCIAAL DOMEIN 
Inmiddels is Ervaringsdeskundigheid al niet meer weg te denken 
uit het sociale domein. De waarde van kennis over het eigen her-
stel wordt erkend en omarmd op alle niveaus: van cliënten, be-
handelaars en hulpverleners tot aan gemeenten, zorg- en wel-
zijnsorganisaties en verzekeraars. Er komen steeds meer posi-
tieve resultaten naar buiten over de maatschappelijke en econo-
mische waarde van Ervaringsdeskundigheid. Ook op het gebied 
van educatie zien we mooie ontwikkelingen. Het aanbod aan op-
leidingen groeit en de professionalisering neemt toe. Inmiddels 
zijn er zelfs verschillende erkende MBO en HBO opleidingen tot 
Ervaringsdeskundige, ook voor mensen die al werkzaam zijn in 
het sociale domein.  
 
INZET ERVARINGSDESKUNDIGEN BINNEN ORGANISATIES 
Op veel plaatsen wordt gezocht naar manieren om Ervaringsdes-
kundigheid toe te passen in de dagelijkse praktijk van de zorg.  
In het kader van LIVE (Landelijk steunpunt Inzet Van Ervarings-
deskundigheid in de ggz) is een evaluatieonderzoek uitgevoerd in 
18 ggz-instellingen, waar gewerkt is aan de verbreding en verdie-
ping van Ervaringsdeskundigheid en herstel. Hierbij zijn mooie 
resultaten geboekt zoals:  
 
• medewerkers en cliënten hebben beter inzicht gekregen in 

wat ervaringsdeskundigheid inhoudt 
• er zijn vrijplaatsen gecreëerd waar ideeën over herstel en Er-

varingsdeskundigheid verder ontwikkeld kunnen worden 
• er is op veel plaatsen gewerkt aan de ondersteuning en scho-

ling van Ervaringsdeskundigen 
• er zijn meer betaalde ervaringsdeskundigen aangesteld waar-

door het meer en meer een erkende professie wordt. 
 
Bron: Trimbos Instituut  
 
Kortom, een mooie ontwikkeling is op gang gebracht waar veel 
draagvlak voor is. Tegelijkertijd leven er bij organisaties, waaron-
der gemeenten en zorgorganisaties, nog behoorlijk wat vragen 
over de positionering en implementatie van Ervaringsdeskundig-
heid. Bijvoorbeeld welke opleiding en welk niveau een Ervarings-
deskundige moet hebben, in welke functieschaal zij geplaatst 
moeten worden, hoe om te gaan met ziekteverzuim, het verschil 
in taken ten opzichte van een andere begeleidende functie, hoe 
je ondersteuning organiseert enzovoorts.  
 

Ontwikkelingen professionali-
sering Ervaringsdeskundigheid 
sinds 2013: 
 
• 2013-  BCP Ervaringsdeskundigheid 

vastgesteld 
• 2015 - Landelijk basiscurriculum Er-

varingsdeskundigheid 
• 2016 - Pilot EVC traject Ervarings-

deskundigheid 
• 2017 - Landelijk Leerplan ED niveau 

MBO 4 en HBO 5 (aanvulling MBO 2) 
• 2018 - Ontwikkeling keuzemodule 

Ervaringsdeskundigheid 
• 2020 – Ontwikkeling kwaliteitssys-

teem en beroepsregister Ervarings-
deskundigheid 

 

https://howietheharp.nl/opleiding/moed
https://www.trimbos.nl/docs/fc16d2ba-fff2-4963-88c5-385914730ec2.pdf
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Vragen op basis waarvan +Vijf, onder meer in samenwerking met 
jb Lorenz, programma’s heeft opgezet gericht op kennisontwik-
keling, organisatie en implementatie van Ervaringsdeskundigheid 
binnen organisaties en gemeenten. 
 
QUICKSCAN ERVARINGSDESKUNDIGHEID BINNEN  
ZORGORGANISATIES 
Als het aankomt op Ervaringsdeskundigheid positioneren binnen 
je organisatie is het vooral belangrijk om een heldere visie te 
ontwikkelen op de inzet van Ervaringsdeskundigen en - in bre-
dere zin - op de implementatie van herstel en herstelondersteu-
nende zorg. Hierbij is het van belang dat er voldoende inzicht is 
in de kansen en mogelijkheden die er binnen de organisatie zijn. 
Welke activiteiten vinden er al plaats? Is er voldoende kennis in 
huis? Ben je als organisatie bereid om te investeren? Welke men-
sen binnen de organisatie hebben affiniteit met het onderwerp 
en zouden ermee willen werken?  
 
+Vijf heeft zowel binnen als buiten Pameijer veel ervaring opge-
daan met het inbedden en borgen van Ervaringsdeskundigheid. 
Deze ervaring is vertaald naar een concept ‘Quickscan Ervarings-
deskundigheid’ en is bedoeld als instrument om inzicht te geven 
in de startpositie en daarnaast richting te geven aan organisaties 
die Ervaringsdeskundigheid willen implementeren.  
 
De Quickscan bestaat uit een kortdurend traject waarin de (Erva-
ringsdeskundige) adviseurs van +Vijf zich verdiepen in de organi-
satie en hun omgeving. Door middel van de Quickscan wordt een 
helder beeld geschetst van de kansen en mogelijkheden die de 
organisatie heeft om Ervaringsdeskundigheid te implementeren. 
Het resultaat van de Quickscan is een op maat gemaakt ‘advies 
gebaseerd op essentiële thema’s waarmee de organisatie direct 
aan de slag kan. +Vijf kan hierbij ondersteunen door middel van 
trainingen, het opstellen van een plan van aanpak of de bemid-
deling met Ervaringsdeskundige coaches.   
 
TRAINING ERVARINGSDESKUNDIGHEID VOOR GEMEENTEN 
Mensen met psychische en psychiatrische problemen, een licht 
verstandelijke beperking en/of multi problematiek worden 
steeds vaker gezien en ondersteund door de (sociale) 
wijkteams. Dat vraagt veel van medewerkers van gemeenten. Zij 
vinden de signalering en ondersteuning van deze doelgroep 
vaak lastig of stoeien met volle agenda’s en de veelheid aan be-
trokken partijen. Dit geldt ook voor bestuurders en 
beleidsmedewerkers.  
 

In een onderzoek van Movisie 
maken zij de balans op hoe het 
ervaringswerk in het sociaal 
domein er momenteel voor 
staat. Op basis van de uitkom-
sten doen zij een aantal aanbe-
velingen:  
 
• Voor de verdere ontwikkeling van er-

varingswerk is het van belang het zo 
te noemen 

• Het is nodig dat er een regeling komt 
voor passende beloning en arbeids-
voorwaarden  

• Er dient een gemeenschappelijke taal 
ontwikkeld te worden 

• Er moet onderzoek gedaan worden 
naar de werkzame mechanismen die 
maken dat wat een ervaringswerker 
doet, effectief is 

• Neem voldoende ervaringswerkers in 
dienst indien je het ervaringswerk 
serieus neemt 

• Goed kwartiermaken is voor een or-
ganisatie die met ervaringswerkers 
aan de slag wil van groot belang.  

 
Movisie 2020: download hier de publicatie  

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-06/Ervaringswerk-in-het-sociaal-domein.pdf
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Omdat Ervaringsdeskundigen een belangrijke rol kunnen spelen 
in de ondersteuning van mensen met een kwetsbaarheid - bij-
voorbeeld ggz-problematiek, een licht verstandelijke beperking 
of verslavingsproblemen - heeft jb Lorenz samen met +Vijf en 
Phrenos een training ontwikkeld ‘Ervaringsdeskundigeid: het hoe 
en wat’. In sessies van een dagdeel worden wijkteams, beleids-
medewerkers en bestuurders getraind op het gebied van Erva-
ringsdeskundigheid. Gedurende de training werken zij samen 
met experts en Ervaringsdeskundigen aan de mogelijkheden bin-
nen een wijkteam.  
 
Daarbij worden de volgende vragen behandeld: 
• wat is Ervaringsdeskundigheid? 
• wat zijn de landelijke ontwikkelingen op het gebied van Erva-

ringsdeskundigheid?   
• welke rollen, taken en verantwoordelijkheden hebben  

Ervaringsdeskundigen? 
• wat brengt een Ervaringsdeskundige voor cliënten, patiënten, 

voor familieleden, voor hulpverleners, voor medewerkers, 
voor mensen? 

• hoe zorg je voor een goede verbinding met formele zorg en 
ondersteuning? 

 
INTERESSE? 
Werk je bij een organisatie of binnen een gemeente en heb je in-
teresse in een van bovenstaande programma’s? Neem dan  
contact op met Natalie Bunschoten. 
T: 06 51 19 73 43 
E: natalie.bunschoten@pameijer.nl  
 
 


