
Ervaringsdeskundigheid: het gouden ei bij 
cliëntondersteuning? 

Welkom! 

Houdt je microfoon zoveel mogelijk 
uit. 

Deze sessie zal automatisch 
worden opgenomen door AV 
Brothers. Wil je niet in beeld, zet 
dan je camera uit.

Vragen stellen kan via de chat en 
door een handje op te steken.



Programma

12:45 uur Welkom en opening

12:50 uur Presentatie Saskia Keuzenkamp – directeur Kennis en 

Innovatie bij Movisie over meerwaarde van de rol van 

ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein en 

duurzame inbedding

13:10 uur Reactie gemeente Den Haag – Marieke van Noort

13:15 uur Justin Flipsen – Kompassie over inzet 

ervaringsdeskundigen als wachttijdondersteuners in de 

GGZ



Bijdrage OCO-congres 29 september 2020

Ervaringsdeskundigheid en cliëntondersteuning

Saskia Keuzenkamp 



Wat is ervaringsdeskundigheid?



Voorbeeldtekst

Voorbeeldtekst



Posities van ervaringsdeskundigen (leden SWN 2018)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Anders: 18%

Betaalde medewerker combinatiefunctie: 24%

Betaalde medewerker ED: 29%

Vrijwilliger: 78%



Domein / rollen van ervaringswerkers 

1 Bron van hoop en rolmodel

2 Brug tussen systeemwereld en leefwereld

3 Aandragen van collectieve ervaringskennis



De rollen in de praktijk van ervaringswerkers

Vooral individuele ondersteuning (primair proces)

Vaak maar één ervaringswerker in een organisatie

Rol van kritisch adviseur komt weinig uit de verf

Ook weinig: gids naar collectieve ervaringskennis



Meerwaarde van ervaringsdeskundigen

o Bieden mensen weer / meer hoop

o Herkenning en echt aansluiten bij de cliënt; meer 
nabij dan professionals

o Interpreteren en waarderen gedrag en houding 
van cliënten anders, zonder oordeel

o Regie ligt echt bij de cliënt

In ‘secundair proces’ 

o Signaleren van fricties vraag / aanbod en beleid

o Bijdragen aan innovatie



Noodzaak van goed ‘kwartiermaken’

Les uit de vrouwenbeweging (er is meer nodig dan 
‘add women and stirr’)

Zorg voor goede randvoorwaarden, waaronder 
helderheid over taken en rollen, draagvlak

Voorkom marginalisatie

Niet alleen in het primair, maar ook in het secundair 
proces

Zie verder: Movisie (2020) Ervaringswerk in het sociaal domein. Over pionieren 
en kwartiermaken, op www.movisie.nl



s.keuzenkamp@movisie.nl

Contact

Saskia Keuzenkamp
s.keuzenkamp@movisie.nl



Koplopergemeente Den Haag

Marieke van Noort
Senior domeinmedewerker gemeente Den Haag

Drie vragen:

1. Waarom staat de inzet van ervaringsdeskundigen op de agenda bij 
de gemeente Den Haag? Is ED het gouden ei?

2. Wat doen jullie om de duurzame inzet van ervaringsdeskundigheid 
in het sociaal domein te borgen?

3. Wat leer je van de inzet van ervaringsdeskundigen en wat zou 
jouw tip zijn aan andere gemeenten?



Waarom staat de inzet van ervaringsdeskundigen op de agenda 
bij de gemeente Den Haag? Is ED het gouden ei?

ED is niet het gouden ei, maar wel een grote aanvulling op 
de ondersteuning van kwetsbare mensen in Den Haag. 

De meerwaarde zit 'm in de laagdrempelige verbinding die 
een ervaringsdeskundige legt met een persoon die 
ondersteuning nodig heeft. Er is méér sprake van 
herkenning in de persoon die je ondersteunt. De herkenning 
zorgt vaak voor minder schaamte en daarmee wordt de 
drempel om ondersteuning te vragen lager.



Wat doen jullie om de duurzame inzet van 
ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein te borgen?

Voor de ervaringsdeskundige zelf: 

deskundigheidsbevordering organiseren en met de 
organisaties die vrijwillige onafhankelijke 
cliëntondersteuning bieden werken aan een basis-
deskundigheidsniveau van de ervaringsdeskundigen.

Voor het sociaal domein als geheel: 

de ervaringsdeskundigen gelijkwaardig (maar niet gelijk) 
positioneren bij professionals en hun meerwaarde laten 
zien aan professionals in de eerste lijn.



Wat leer je van de inzet van ervaringsdeskundigen en wat zou 
jouw tip zijn aan andere gemeenten? 

Vooral het laatste bij de vorige vraag: goed zichtbaar maken waar 
ervaringsdeskundigen meerwaarde bieden t.o.v. professionele 
ondersteuning: bij het bereiken van kwetsbare mensen die weinig 
vertrouwen hebben (opgebouwd) naar professionals of instituties.

Geef ervaringsdeskundigen enerzijds mogelijkheden om hun 
vaardigheden te ontwikkelen, anderzijds de ruimte om vanuit hun 
expertise te doen wat goed past bij de ondersteuning die zij bieden. Niet 
te veel protocoliseren dus.

Niet de directe vraag, maar wel een tip voor organisaties die werken met 
ervaringsdeskundigen: biedt perspectief aan de ervaringsdeskundigen 
zelf. Dat kan 'm zitten in persoonlijke groei en persoonlijke voldoening, 
maar ook in carièrrekansen.


