
Waar gaat het over?

Ervaringsdeskundigheid is een term om aan te 

geven dat iemand geleerd heeft van zijn ervaringen 

met een aandoening, ontwrichtende situatie en 

hoe je daarmee omgaat en deze ook gebruikt als 

bron van kennis om daarmee anderen verder te 

helpen. In spreektaal wordt de term soms heel 

losjes gehanteerd: ervaringsdeskundige is dan 

slechts de aanduiding voor ‘iemand die iets heeft 

meegemaakt’. In begripsbeschrijvingen wordt vaak 

een driedeling aangebracht: ervaring, ervaringskennis 

en ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigheid 

kan op verschillende manieren worden ingezet: in 

begeleiding of hulpverlening, maar ook in onderzoek 

of om overheids- of instellingsbeleid te beïnvloeden.

Wat zijn de ontwikkelingen?

Ervaringsdeskundigheid is afkomstig uit de GGZ, 

maar de inzet van ervaringsdeskundigheid breidt zich 

langzaam uit naar het hele sociaal domein, zowel 

in beleid als hulpverlening. Dit komt mede omdat 

systeemoplossingen vaak onvoldoende antwoord 

bieden en er een behoefte is aan andere werkwijzen 

en nieuwe initiatieven. Hiervoor is kennis en ervaring 

nodig van mensen die het betreft. Afgelopen 

jaren is er ook steeds meer aandacht voor de 

professionalisering van ervaringsdeskundigen.

Tegelijkertijd is er ook een spanningsveld tussen de 

geprofessionaliseerde ervaringsdeskundige en de 

professional of ambtenaar. Bijvoorbeeld als het gaat 

om financiële vergoedingen, en inzet van ervarings-

deskundigen op vrijwillige basis in tegenstelling tot 

een professional of ambtenaar. In de hulpverlening 

zie je ervaringsdeskundigheid in functies als indivi-

duele begeleider (als buddy of coach), begeleider 

van groepswerk (herstelgroepen) of onafhankelijke 

cliëntondersteuner. In beleid kun je denken aan  

functies als collectieve belangenbehartiger, deel- 

nemer in beleidsvorming, kwaliteit of onderzoeker.

Ervaringsdeskundigheid in beleid maakt een ander 

soort ontwikkeling door dan in de hulpverlening. 

Vaak zijn het mensen met ervaringskennis die met 

behulp van instrumenten in staat worden gesteld 

beleid te beïnvloeden. Dus hierbij ligt de focus meer 

op het benutten van ervaringskennis als gelijkwaardi-

ge kennisbron.

Wat kan de Adviesraad Sociaal Domein doen?

* Kijk als adviesraad goed naar de samenstelling 

van de leden, de kennis en achtergrond. Hoe is de 

verhouding tussen beleidsdeskundigen en mensen 

met ervaringskennis en/of ervaringsdeskundigen?

* Wordt de ervaringskennis en -deskundigheid die 

elders in de lokale samenleving aanwezig is benut?

* Is er een (digitaal) netwerk/platform aanwezig van 

mensen met ervaring en ervaringskennis om als 

een constante bron van praktijkervaringen te horen 

wat er leeft en om adequaat mee te denken met 

het beleid van de gemeente?

* Wordt er advies uitgebracht richting gemeente en 

professionals om hier visie op te ontwikkelen om 

meer met ervaringsdeskundigen te werken?

Waar kan ik meer informatie krijgen?

* Movisie: trefwoordpagina ervaringsdeskundigheid

* Koepel Adviesraden sociaal domein: Kennisdossier 

Koepel Adviesraden sociaal domein

* Kennisplein: Kennisplein De Ervaringsdeskundige 
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https://www.movisie.nl/trefwoord/ervaringsdeskundigheid
https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/kennisdossier-de-rol-van-ervaringsdeskundigen-cli%C3%ABntondersteuning-deel-2-praktijkvoorbeelden-en
https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/kennisdossier-de-rol-van-ervaringsdeskundigen-cli%C3%ABntondersteuning-deel-2-praktijkvoorbeelden-en
http://www.deervaringsdeskundige.nl/



