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Inleiding

Deze publicatie is het verslag van vier interviews over de inzet van ervaringsdes-

kundigen in uiteenlopende organisaties. Het idee voor de interviews ontstond als 

volgt. In 2019 stond een special in het relatiemagazine Movisies over ervaringsdes-

kundigheid. Een uitspraak van Ed van Hoorn, ‘veteraan-activist in de ggz-cliënten-

beweging’ wekte mijn belangstelling. Hij repte namelijk van het “hoera-begrip”: 

ervaringsdeskundigen worden aanvankelijk met gejuich binnengehaald. ‘Het klinkt 

sympathiek. Dit gaan we doen. Mensen worden intuïtief binnengehaald. “Ga 

maar aan de slag.” Vaak wordt het vooral gedragen door het management, maar 

is er minder draagvlak bij de werkers waar die ervaringswerkers juist mee moeten 

samenwerken. Soms ontstaan spanningen, conflicten: “wat kom jij hier doen? Wat 

jij kan, kan ik ook”. Het probleem is dat het allemaal intuïtief gebeurt’. En daar wil 

Van Hoorn vanaf. Het kennisproject moet daarvoor het fundament leggen. ‘Meer 

stevigheid, silhouet en inhoud geven. Proberen uit die intuïtieve fase te komen. 

Hard maken wat de meerwaarde is.’ 

Naar aanleiding van zijn uitspraak vroeg ik me af: hoe staat het hier drie jaar 

later mee? Nemen anderen die bij de inzet van ervaringsdeskundigen betrokken 

zijn nog steeds waar wat hij destijds waarnam? Hoe heeft de inzet van erva-

ringsdeskundigheid in organisaties inmiddels vorm gekregen? Was inderdaad 

sprake van een (te) intuïtieve start en was er weinig draagvlak in de hele organi-

satie? Moet je überhaupt uitgaan van genoeg draagvlak of toch maar gewoon 

beginnen met de inzet van ervaringsdeskundigen? 

Het leek me interessant om aan de hand van een aantal vraaggesprekken met 

betrokkenen dieper in dit proces te duiken. Welke drempels zijn in die organi-

saties geslecht? Wat waren de belemmeringen precies en wie hebben aan de 

oplossingen bijgedragen? En wat adviseren de betrokkenen andere organisaties 

zodat ervaringsdeskundigen goed tot hun recht komen op hun plek en van 

toegevoegde waarde zijn? 

De zes geïnterviewden – twee interviews betreffen dubbelinterviews, met twee 

personen dus – werken in uiteenlopende organisaties: een kennisinstituut, een 

gemeente, een ggz-instelling en een zorginstelling. Hoezeer de context ook 

verschilt, er is in de gesprekken gezocht naar domeinoverstijgende aspecten van 

de inzet van ervaringsdeskundigen. En onder de gesprekspartners waren ook 

ervaringsdeskundigen. Er is vooral toegespitst op het aspect kwartiermaken. 

Hoe maken de organisaties ruimte voor de inzet van ervaringsdeskundigheid? 

En wat is er nodig om de inzet van ervaringsdeskundigen op een succesvolle en 

een duurzame manier vorm te geven?  Hoe werd het opgezet, wie waren erbij 

betrokken, wat waren daarbij de valkuilen, hoe ontstond draagvlak?  

Het probleem 

is dat het  

allemaal  

intuïtief 

gebeurt.
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In de uitleiding reflecteren we op de geleerde lessen uit de vier vraaggesprek-

ken. Wat zijn de aanbevelingen die de geïnterviewden aan andere organisaties 

willen meegeven? Waarover zijn ze het eens? En misschien ook: waarover zijn 

ze het oneens? We hopen dat andere organisaties hun voordeel doen met de 

geleerde lessen die de geïnterviewden voor het voetlicht brachten.  

Olaf Stomp
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Jeroen de Haan-Rissmann en Marc Mulder

Kwartiermaken voorkomt brokken 
bij inzet ervaringsdeskundigen: 
Bezint, eer ge begint
Jeroen de Haan-Rissmann heeft ruim tien jaar ervaring als kwartiermaker 

ervaringsdeskundigheid en werkt bij Movisie. Marc Mulder is senior ervarings- 

deskundige bij Movisie. In dit dubbelinterview duiken we met hen dieper in het 

onderwerp. Steeds meer organisaties werken met ervaringsdeskundigen maar  

gaan ondoordacht te werk is hun betoog. Dat moet en kan anders. Ze doen uit de 

doeken hóe.

De inzet van ervaringsdeskundigen in het sociaal domein groeit. Uit een 

enquête uit 2020 van Movisie en Sociaal Werk Nederland blijkt dat meer or-

ganisaties (65%) in dat jaar met ervaringsdeskundigen werken dan twee jaar 

ervoor werd gepeild. Weliswaar steeg het aantal ervaringswerkers met een 

betaalde baan daarbij nauwelijks, tekenden de onderzoekers aan. Hoe het ook 

zij: de belangstelling voor de inzet van ervaringsdeskundigheid groeit. Maar, zo 

stellen Jeroen de Haan-Rissmann en Marc Mulder, niet zelden vindt die inzet on-

doordacht plaats.

Met een financiële afdeling zou je zoiets nooit doen…  
Op ongeveer een kwart van het vraaggesprek komt Jeroen de Haan-

Rissmann met een metafoor. Een vergelijking die pijnlijk duidelijk 

maakt hoe soms goede wil, naïviteit en onnadenkendheid samenkomen bij de 

inzet van ervaringsdeskundigen in organisaties. ‘Stel je voor, je gaat een or-

ganisatie inrichten en komt dan toe aan de financiële administratie. Als je dat 

professioneel gaat inrichten dan doe je het volgende zeker niet. Dat je tegen 

de betrokken medewerkers op de afdeling zegt: “ik heb drie multomappen, 

vier rekenmachines en twee linialen. Ga lekker aan de slag, iedereen is enthou-

siast, we komen er wel uit!” Je zou dan worden uitgelachen, je organisatie zou 

een faillissement worden voorspeld en problemen krijgen met de Belasting-

dienst.’ Het vreemde is, is het punt dat De Haan-Rissmann en Mulder maken, 

bij ervaringsdeskundigheid wordt vaak wel op die manier te werk gegaan. De 

voorbeelden daarvan hebben ze allebei in de praktijk langs zien komen.

Het aantal 

ervarings-

werkers met 

een betaalde 

baan steeg 

nauwelijks.

https://www.movisie.nl/publicatie/ervaringswerk-sociaal-domein
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Bittere teleurstellingen versus nepsucces
De Haan-Rissmann schetst de scenario’s die zich in organisaties vervolgens kun-

nen voltrekken als ondoordacht met de inzet van ervaringsdeskundigen wordt 

gestart. ‘Het kan leiden tot bittere teleurstellingen. Dat mensen elkaar niet 

begrijpen, dat het botst en dat de verwachtingen uiteenlopen. Maar het kan 

ook zijn dat je met zijn allen denkt: “wat zijn we fantastisch bezig!”, terwijl een 

buitenstaander die er van een afstand naar kijkt, vaststelt: is dat nou alles?’  

De Haan-Rissmann illustreert het laatste scenario met een voorbeeld uit de 

praktijk. Hij trof een huisarts die vol trots vertelde over hoe in de wijk waar zij 

werkzaam is, het een ervaringsdeskundige lukte wat andere professionals niet 

was gelukt: een depressieve bewoner die niet uit bed wilde komen, uit haar 

bed te krijgen. ‘Dit voorbeeld illustreert dat er vaak een platgeslagen idee be-

staat van ervaringsdeskundigheid. Dat het puur om instrumentele inzet gaat. Er 

moet een doel worden bereikt en als dat niet lukt dan wordt de ervaringsdes-

kundige als joker ingezet, of zoals ik dat ook vaak noem, als hulpsinterklaas.’  

Kwartiermaken, bereid het zorgvuldig voor, ga in 
gesprek
Mulder en De Haan-Rissmann pleiten voor een zorgvuldige voorbereiding voor-

dat ervaringsdeskundigen en organisatie met elkaar in zee gaan. Een fundamenteel 

onderdeel daarvan is kwartiermaken. Mulder beschrijft aan de hand van een pro-

ject waarin Movisie en vier welzijnsorganisaties samen optrekken in zogenaamde 

‘reflectiekamers’ minutieus hoe dat in zijn werk gaat. ‘Daarbij, dat is stap 1, ga je 

om te beginnen nadenken over wat ervaringskennis is. Wat is een ervaring, wat 

is ervaringsdeskundigheid, welke rol speelt het in je werk, speelt het überhaupt een 

rol en zou het een toegevoegde waarde kunnen hebben in je werk? Wat betekent 

het voor jou als individu, als team, als organisatie? Door dat nadenken en in ge-

sprek gaan met elkaar, ontstaat bewustzijn in de organisatie. Vooraf heeft ieder-

een vage beelden bij ervaringsdeskundigheid, maar door die gesprekken komen 

allerlei ideeën naar boven.’  Bij de tweede stap, zo vervolgt Mulder, gaan mede-

werkers en organisaties na op welke manier ervaringsdeskundigheid van waarde 

kan zijn voor het werk en de organisatie. ‘En bij wat van waarde kan zijn, maken 

we onderscheid tussen de waarde voor het individu, voor de praktijk – de manier 

waarop je bijvoorbeeld inwoners benadert en bijvoorbeeld interventies toepast – 

en de waarde voor beleid.’

Overstijgende ervaringsdeskundigheid
Het bepalen van die waarde op die niveaus maakt, zo stelt Mulder, dat duidelijk 

wordt wat je gaat verwachten van de beoogde inzet van de ervaringsdeskun-

dige in je organisatie. ‘En ook daarbij ga je weer in gesprek met elkaar. Wil je een 

ervaringsdeskundige van buitenaf, of ga je iemand daadwerkelijk in je organisatie 

opnemen. En bij elke stap ga je na: wat moeten we als organisatie doen om dat 

te laten slagen?’ Al die processen maken, stelt Mulder, dat langzamerhand duide-

lijk wordt wat de rol van de ervaringsdeskundige in de organisatie kan zijn.

Wat je ook 

vaak ziet is 

dat de  

ervarings- 

werker als wat 

ik noem, hulp-

sinterklaas 

wordt ingezet. 
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Toch blijft de vraag hoe komt het dat veel organisaties deze benodigde stappen 

overslaan en met naïef enthousiasme aan de slag gaan. Valt het terug te voeren 

naar de scoringsdrift en de gretigheid om voorop te willen lopen? Mulder: ‘Veel 

van die organisaties zijn eenogen in het land der blinden. Pas op het moment 

dat er door iemand wordt gezegd: “het kan niet zomaar”, ontstaat het draag-

vlak om na te denken over het proces en de te nemen stappen.’  

Hoe weten we eigenlijk dat dit de juiste stappen zijn die je als organisatie moet 

doorlopen, heeft de praktijk dat bewezen? Mulder: ‘Ik heb een artikel geschre-

ven hoe dat bij mij is gegaan. Hoe ervaring ervaringskennis werd en daarna col-

lectieve ervaringsdeskundigheid werd doordat ik met heel veel mensen samen-

werkte. Het nadenken over wat er met je gebeurt in een organisatie, heb ik 

toen overstijgende ervaringskennis genoemd. Doordat je ervaart wat het is om 

ervaringsdeskundige te zijn als je daar over gaat reflecteren, krijg je een ander 

niveau. Dat is de basis voor wat we in ons denken hebben ontwikkeld over wat 

organisaties moeten doen. Overstijgende ervaringsdeskundigheid.’ 

Wederzijdse nieuwsgierigheid
Mulder en De Haan-Rissmann stellen dat wederzijdse nieuwsgierigheid een 

noodzakelijke voorwaarde is voor organisatie en ervaringsdeskundige om met 

elkaar in zee te gaan. Hoe kom je erachter dat die nieuwsgierigheid er is? Mul-

der: ‘Door in gesprek te gaan. Over wat ervaringskennis is en door voorbeelden 

te laten zien dat er buiten jouw perspectief als medewerker in de organisatie 

een ander perspectief is dat verrijkend kan zijn. Maar voor de ervaringsdeskun-

dige geldt hetzelfde. Er zijn namelijk ook ervaringsdeskundigen die zeggen: “ik 

heb het meegemaakt dus ik ben degene die het kan weten en waarnaar ge-

luisterd moet worden.” Maar zo is het natuurlijk ook niet. De ervaringsdeskun-

dige moet bereid zijn om na te gaan: hoe kan ik iets toevoegen aan de praktijk 

én iets leren van de praktijk.’ 

De Haan-Rissmann voegt daaraan toe dat stereotiepe beeldvorming van erva-

ringsdeskundigen bij professionals en organisaties goede samenwerking nog 

wel eens in de weg kan staan. Dat heeft hij in de praktijk gemerkt. ‘Dan is er 

het beeld van: “oh, ervaringsdeskundigen, dat zijn die briesende lui die gefrus-

treerd zijn en die helemaal niet weten hoe het werkt.” Het gevolg kan zijn dat 

een professionele ervaringswerker stukloopt op die vooroordelen.’ 

Het is volgens Mulder belangrijk om het tijdens het kwartiermaken over dat 

soort beelden te hebben. ‘Je moet je kunnen uitspreken over wat je vindt. Je 

kunt niet tegen mensen zeggen: “je moet anders denken”. Het kan dus best 

zijn dat je bij een organisatie een team hebt dat een beeld heeft rond ervarings-

deskundigheid waarbij je de conclusie trekt:“als dit jullie beeld is, dan moeten 

we het niet doen”.’ 

Wederzijdse 

nieuwsgierig-

heid is een 

noodzakelijke 

voorwaarde 

om met elkaar 

in zee te gaan.
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Begin dus bij het begin, niet bij het finishdoek…
Niet zelden zijn er enthousiaste bestuurders die het werken met ervaringsdes-

kundigen dwingend willen opleggen, in de hele organisatie, ook als er in een 

enkel team weerstand bestaat. Mulder: ‘Dat is een recept voor mislukking.’

Volgens De Haan-Rissmann kunnen er bij teams die niet willen meedoen met 

de inzet van ervaringsdeskundigen ook andere, onderliggende sentimenten een 

rol spelen. ‘Zet dan een stap terug en heb het daar dan eerst over. ”Wat speelt 

er bij jullie?” Maar het probleem bij veel organisaties is dat er bij het finish-

doek wordt begonnen. Dat wordt opgehangen. Maar de vraag is eerst: hoe ga 

je starten en ook, kun je wel starten?’   

Mulder heeft het ook van dichtbij meegemaakt, die onderliggende sentimen-

ten. Hij vertelt bij een organisatie te hebben gewerkt waar een collega “op 

slot zat” vanwege haar samenwerking met een ervaringsdeskundige tijdens 

een project in het verleden. De ervaringsdeskundige kreeg van allerlei kan-

ten enorm veel credits voor het werk dat ze deed maar de andere collega he-

lemaal niet. Mulder: ‘Dat zat haar enorm dwars, dat applaus voor die ander 

en niet voor haar, het maakte dat ze negatief tegenover ervaringsdeskundig-

heid stond. Het probleem was vooral: hier hadden ze het in het team nooit met 

elkaar over gehad.’

De Haan-Rissmann: ‘Je ziet dat organisaties vaak in een bloedtempo beginnen 

met de inzet van ervaringsdeskundigheid. “Ik ken ook nog wel een ervarings-

deskundige”, wordt dan gezegd. Of: “ik ken ook nog iemand die een kans 

verdient”. Mensen die een gunfactor hebben doordat ze wat hebben mee-

gemaakt en als ervaringsdeskundige worden aangemerkt. Met professionali-

teit heeft dat weinig te maken.’ 

Veranker aandacht voor ervaringsdeskundigheid in 
beleid
Een ander belangrijk pleidooi is om de aandacht en inzet van ervaringsdes-

kundigheid in een organisatie goed te borgen. Mulder: ‘Als je het voor lan-

gere termijn wil, moet het niet afhankelijk zijn van een paar personen binnen 

de organisatie die het in gang hebben gezet. Nee, dan moet het verankerd 

zijn in je beleid en visie. Dan moeten alle lagen in de organisatie erachter staan. 

Alle lagen moet je meenemen in het proces.’

Wat het gevolg kan zijn als het thema van een enkele persoon afhankelijk 

is, heeft De Haan-Rissmann in de praktijk meegemaakt. Na het vertrek van een 

bevlogen directeur in een organisatie die ervaringsdeskundigheid hoog op de 

agenda had staan, verdween het thema als sneeuw voor de zon uit de missie 

van de organisatie. ‘De ene directeur ging er echt voor staan en droeg het ook 

uit. Van heinde en verre kwam men naar de instelling vanwege de cliëntge-

stuurde projecten die begeleid werden door ervaringsdeskundigen. Dat was ta-

melijk uniek in het land.’ Maar de directeur had zijn hielen nog niet gelicht of 

Dat zat haar 

enorm dwars, 

dat applaus 

voor die ander 

en niet voor 

haar.
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zijn opvolger draaide het 180 graden om, vertelt De Haan-Rissmann. Hij vond 

deze manier van werken een te groot juridisch risico. We hadden geen poot 

meer om op te staan.’ 

Wanneer nóg niet beginnen?
Wanneer moet je als organisatie het besluit nemen rond de inzet van 

ervaringsdeskundigen: we doen het? Of we doen het niet? 

De Haan-Rissmann: ‘Of we doen het nóg niet… Bij de beantwoording van die 

vraag vind ik het dan vooral interessant om te onderzoeken: wat zijn dan bij 

zo’n organisatie de onderliggende bezwaren om het nóg niet te doen. Welke 

angsten spelen mee? Soms is er zorg over verdringing. Ik heb bestuurders ge-

sproken die eerlijk aangeven dat dit zo was. En er zijn professionals die het eng 

vinden om verantwoordelijkheid uit handen te geven omdat zij zich eindverant-

woordelijke voelen.’ Aarzelingen en belemmeringen kunnen tal van gedaanten 

aannemen, stelt De Haan-Rissmann. ‘Daarom is het is heel belangrijk om op te 

zoek te gaan naar wat medewerkers beweegt om niet te bewegen, om het zo 

te zeggen.’

Soms is er 

zorg over 

verdringing.
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Als coördinator ervaringsdeskundigheid adviseert Hulshof teamleiders binnen 

ggz-Oost Brabant die ervaringsdeskundigen in hun team hebben over her-

stelondersteunende zorg en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Verder advi-

seert ze andere teams over hoe ze ervaringsdeskundigheid in hun teams kunnen 

gaan inzetten. Daarnaast traint ze de ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn 

bij de organisatie en leidt ze de intervisiesessies met hen. En last but not least is 

Hulshof bij ggz Oost-Brabant ook docent en coach van de zogenoemde topmo-

dule1 ervaringsdeskundigheid. 

De toegevoegde waarde van de inzet van ervaringsdeskundigen wordt 

vooral van bovenaf gezien, door directie en bestuur – is soms de kritiek. 

Er wordt mee begonnen zonder dat er nagedacht is over draagvlak in de 

organisatie en een goede taakomschrijving van ervaringsdeskundigen. 

Begon dat bij jullie ook zo? 

Hulshof: ‘Die vraag vind ik moeilijk te beantwoorden. Ervaringsdeskundigheid is 

al vanaf 2008 een onderwerp binnen deze organisatie. Het wordt van bovenaf 

gestimuleerd, veel teamleiders werken al lang met ervaringsdeskundigen in hun 

teams. We werken met zogenoemde FACT-teams2 en daarvoor is het voor de 

certificering van belang dat je een ervaringsdeskundige in dienst hebt. Dus het 

is al zo verweven met de gang van zaken op de werkvloer…’

1  Vanuit de overtuiging in de ggz dat ervaringsdeskundigheid van toegevoegde waarde is bij 
het herstel van mensen met een psychiatrische problemen, zijn daar een opleidingsmodule en 
certificering aan gekoppeld. Bij die scholing werkt ggz Oost-Brabant samen met de Reinier van 
Arkel stichting en ROC De Leijgraaff.

2   Een FACT-team levert een behandelings- en begeleidingsvorm die speciaal bedoeld is voor 
mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.

Evelien Hulshof

Denk goed na over hoe je 
ervaringsdeskundigheid kunt 
professionaliseren
Evelien Hulshof is coördinator ervaringsdeskundigheid bij ggz Oost-Brabant. Ze 

pleit voor een zakelijke houding rond de inzet van ervaringsdeskundigen. Meer 

draagvlak creëren voor de baten van hun werk in de organisatie is ook aan de 

ervaringsdeskundigen zelf, vindt ze. ‘Als je zelf niet goed uit kunt leggen wat je precies 

doet, hoe kun je dan van anderen verwachten dat ze het wél begrijpen?’ 

Ervaringsdes-

kundigheid is 

al vanaf 2008 

een onderwerp 

binnen deze 

organisatie.



14  *  Zoeken naar de juiste balans - Vier vraaggesprekken over de inzet van ervaringsdeskundigen in de praktijk 

Dus de inzet van ervaringsdeskundigen is daarmee behoorlijk geborgd in 

jullie organisatie.

‘Ja, dat zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant weet ik dat veel ervarings-

deskundigen bij ons dat niet vinden. Bij bepaalde programma’s, bijvoorbeeld bij 

wat wij noemen “common disorders” (angst- dwang-, stemmingsstoornissen) is 

er nog nauwelijks inzet van ervaringsdeskundigen. En ook niet op de woonloca-

ties. Er is nog geen brede borging.’ 

Wat belemmert volgens jou die brede borging?

‘Het klinkt misschien lullig maar ik denk vooral geld. Zolang ervaringsdeskun-

digheid niet gefinancierd wordt, is het heel moeilijk om daar ruimte voor te 

krijgen. Bij de FACT-teams – die zich vooral bezighouden met langdurige zorg 

voor cliënten - ligt dat anders want daar hangt het samen met de certificering.’ 

(zie voetnoot 2, OS). Op andere plekken heeft het er vooral mee te maken 

of een teamleider ervoor kiest om daar ruimte voor te maken. Dat maakt het 

ingewikkeld.’

Ervaringswerker binnen een FACT-team
Laten we inzoomen op de FACT-teams waar dus wél ervaringsdeskundigen 

werkzaam zijn. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Ze komen binnen in de 

organisatie en dan?

‘Ze vallen inhoudelijk onder mij als coördinator maar ik ben niet de leiding-

gevende. Ik coach deze medewerkers. Eens in de maand hebben ze scholing 

en intervisie, drie uur lang. Voor de rest maken ze deel uit van een FACT-team, 

waar ze vaak als enige ervaringswerker in opereren. In de regio vormen ze wel 

een netwerk met elkaar.’

Wat komt er bij die intervisie aan bod?

‘Daar gaat het vaak over de professionalisering van ervaringsdeskundigheid en 

over positionering. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je bezig bent met je 

taken als ervaringsdeskundige en niet te gemakkelijk wordt ingezet voor allerlei 

andere dingen. Het kan voorkomen dat een cliënt behoefte heeft aan contact 

en dan in een FACT-team wordt gezegd: “dat kan de ervaringsdeskundige 

doen.” Terwijl het in wezen weinig met diens ervaringsdeskundigheid te maken 

heeft.’

‘Het is niet dat ervaringsdeskundigheid niet serieus wordt genomen’, haast 

Hulshof te zeggen. ‘Maar vaak is andere teamleden niet helemaal duidelijk wat 

ervaringsdeskundigen precies doen.’ Om eraan toe te voegen dat de ervarings-

deskundigen deels ook debet zijn aan die onduidelijkheid. ‘Zij hebben zelf ook 

moeite om hun precieze rol te formuleren en zich te positioneren.’ ‘Als we het 

hebben over kwartiermaken’, stelt Hulshof nuchter vast, ‘als ervaringsdeskun-

dige zul je dit toch ook zelf moeten doen. Als je zelf niet goed uit kunt leggen 

wat je precies doet, hoe kun je dan van anderen verwachten dat ze het wel 

begrijpen?’ 

Zorg dat je 
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Volgens Hulshof is de ontvankelijkheid voor de inzet van ervaringsdeskundigen 

dus best groot binnen haar organisatie. ‘Natuurlijk, ze snapt wel – zeker lan-

delijk gezien – dat ervaringsdeskundigen soms tegen muren aanlopen binnen 

hun organisatie. Maar de manier van spreken, “wij-zij”, “het is allemaal zo 

moeilijk voor ervaringsdeskundigen”, ziet ze toch als een misplaatste uiting van 

zelfbeklag. ‘Als het niet loopt, is het is aan ervaringsdeskundigen zelf om daarin 

verandering in te krijgen. Grijp je kansen, laat je niet in het verdomhoekje druk-

ken. Probeer het meer op de inhoud te laten werken.’ 

Het is een echt vak geworden
Wat bedoel je daarmee, “op de inhoud werken”?

‘De inzet van ervaringsdeskundigheid is ooit begonnen met persoonlijke erva-

ring. Ze wilden vanuit die ervaring anderen helpen. Inmiddels is er heel veel ont-

wikkeld en gaat het veel meer over ervaringskennis en niet meer over je eigen 

persoonlijke ervaringen. Natuurlijk kun je die wel inzetten om je ervaringskennis 

naar voren te brengen.’

De ervaringskennis ontstijgt het individu, het persoonlijke…

‘Ja, dat klopt.’ 

Hulshof vindt dat we af moeten af van het wollige en knuffelige waarmee 

ervaringsdeskundigheid nogal eens omgeven is. ‘Dan wordt er iets gezegd in de 

trant van: “het is allemaal zo bijzonder, die mensen moeten ook een kans heb-

ben.” Ik kan daar heel slecht tegen. Ervaringsdeskundigheid is gewoon een vak 

geworden, mensen brengen een bron van kennis mee. Wat meer zakelijkheid 

zou geen kwaad kunnen. Ik probeer dat ook uit te leggen aan onze ervarings-

deskundigen: “het gaat erom dat je dingen niet persoonlijk houdt, het is geen 

privékwestie. Het gaat erom wat je inbrengt qua inhoud.’

Hoe ontvankelijk zijn de ervaringsdeskundigen voor die boodschap over 

meer zakelijkheid die jij voorstaat? 

‘De oudere garde vindt dat lastig. Die vinden het moeilijk om buiten hun eigen 

ervaringen te reflecteren en om echt verantwoordelijkheid voor hun professie te 

nemen. Maar ik ben ook betrokken bij de werving van nieuwe ervaringsdeskundi-

gen. We selecteren nieuwe medewerkers op die zakelijke houding.’

Hulshof zegt zich te realiseren dat van borging van de inzet van ervaringsdes-

kundigen in de ggz en zeker het sociaal domein – nog lang geen sprake is. 

‘Komt er een bezuinigingsronde bijvoorbeeld of een andere bestuurder, dan 

wordt het onderwerp weer losgelaten.’

 

Om toch even het verschil tussen sociaal domein en ggz aan te stippen: 

certificering en daardoor de zekerheid van financiering zijn bij jullie 

een belangrijke stok achter de deur bij de verankering van de inzet van 

ervaringsdeskundigen. Zou in het sociaal domein ook zoiets moeten komen? 

‘Ik denk wel dat het helpt. Je ziet in elk geval bij ons dat externe financiële 

prikkels wel een stimulerende werking hebben. Dat neemt niet weg dat er ook 

inhoudelijke motivatie is hoor…’
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Wat zou je een kwartiermaker of coördinator in het sociaal domein 

adviseren?

‘Denk goed na over hoe je ervaringsdeskundigheid kunt professionaliseren. 

Denk goed na over hoe je ervaringskennis als belangrijke bron van kennis kunt 

inzetten.’

Valkuilen voor kwartiermakers
Hoe belangrijk is de verankering van de inzet van ervaringsdeskundigen 

in beleid van de organisatie? Marc Mulder en Jeroen de Haan Rissmann 

benadrukken het belang daarvan…

‘Ik snap hun punt. Bij onze organisatie is dat geen struikelblok, dat die inzet 

niet verankerd is in beleidsplannen. Het enige waar ik wel tegenaan loop, is 

dat het moeilijk is om op een hoger niveau in de organisatie besluiten gedaan 

te krijgen. Ervaringsdeskundigheid is bij ons nog sterk op de werkvloer gericht. 

Daarmee ben ik wel bezig om dat beter georganiseerd te krijgen in alle lagen.’

Wat zijn de valkuilen die kwartiermakers in het sociaal domein volgens jou 

moeten vermijden?

‘Mensen op hun eigen specifieke ervaring inzetten. Dat zie ik heel vaak gebeu-

ren, dat moet je echt niet doen. En zorg ervoor dat je ervaringsdeskundigen op 

verschillende lagen in de organisatie inzet. Daarmee veranker je het ook meer. 

Zoals bij de ondersteunende diensten bijvoorbeeld.’ 

Hulshof benadrukt daarnaast het belang van de inzet van een coördinator. ‘Niet 

om mezelf op de borst te kloppen, daar gaat het niet om. Maar als ervarings-

deskundigen vastlopen in een team, kun je als coördinator van buitenaf bijvoor-

beeld een goede rol spelen om de zaak weer op de rit te krijgen.’

Wat moet je aan competenties in huis hebben om een goede coördinator te 

zijn?

‘Het vraagt in elk geval dat je op verschillende niveaus kunt opereren in een or-

ganisatie. Zowel relaties kunt leggen op directieniveau als op de werkvloer met 

de teams en de ervaringsdeskundigen. Relatiebeheer en relatiemanagement. En 

je moet zelf goed kunnen reflecteren op bijvoorbeeld het landelijk beleid op het 

gebied van ervaringsdeskundigheid of over de thema’s die in de organisatie spe-

len. Het vraagt meer aan competenties dan ik soms zelf wil toegeven. Ik denk 

vaak: “zo moeilijk is het toch allemaal niet?”’
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https://www.movisie.nl/artikel/kwartiermaken-voorkomt-brokken-inzet-ervaringsdeskundigen
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Het begon zo’n drie jaar geleden’, opent Marijke Braams het gesprek. Braams 

werkte net als programmamanager en was verantwoordelijk voor de inzet van 

ervaringsdeskundigheid bij schulden in de gemeente. In chronologische volgorde 

schetst ze welke gebeurtenissen en aspecten een belangrijke rol speelden in wat in 

Utrecht langzaam gestalte kreeg: de inzet van zes ervaringswerkers op het onder-

werp schuldhulpverlening. Hiervoor was een groot draagvlak binnen de organisatie 

en bij de samenwerkingspartners. Maar ook het vertrouwen dat er structureel 

budget is voor de inzet van ervaringsdeskundigheid. En bovendien de overweging 

dat binnen andere domeinen van de gemeente ook ervaringswerkers van waarde 

kunnen zijn. ‘Het ís ook een heel positief verhaal!’, aldus Braams als reactie op de 

opmerking van de interviewer dat dit klinkt als een ‘hallelujaverhaal.’

Stadsgesprek
Terug naar drie jaar geleden, toen Braams startte in haar huidige functie. ‘Al-

lereerst was de gedrevenheid van de, toen net begonnen, wethouder Linda 

Voortman om de schuldenproblematiek ‘versneld, vernieuwend en steviger’ aan 

te pakken een belangrijke katalysator.’ Onderdeel van dit nieuwe beleid was de 

Actie Agenda Utrechters Schuldenvrij. Een van de onderdelen van die agenda 

was dat er in december 2018 een stadsgesprek werd georganiseerd. Daarbij 

werden Utrechters opgeroepen om met goede ideeën te komen om de schul-

denaanpak te verbeteren.

Tussen de zeshonderd reacties zaten honderd leuke ideeën. Er werden dertig 

ideeën geselecteerd waarvan de indieners ze mochten pitchen. ‘Een van die 

pitches was van Cynthia en Rob*. Zij pleitten ervoor om de inzet van ervarings-

werkers op te nemen in de Actie Agenda. Hun idee werd ter plekke omarmd; 

iedereen was enthousiast. Niet alleen de gemeente, ook vertegenwoordigers 

van aanwezige maatschappelijke partners.’ 

Marijke Braams

De inzet van ervarings-
deskundigen bij de gemeente 
Utrecht
De gemeente Utrecht begon in 2019 met de inzet van ervaringswerkers bij de Actie 

Agenda Utrechters Schuldenvrij. Programmamanager Marijke Braams vertelt over hoe 

de inzet van ervaringswerkers gestalte kreeg. En dat er breed draagvlak was voor de 

meerwaarde van hun inzet. ‘Het lukt hen om Utrechters in beweging te krijgen in 

situaties waarin dit onze gemiddelde ambtenaren vaak niet lukt.’ 
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Wat was de kiem van dat gedeelde enthousiasme?

Braams: ‘Het besef, bij zowel gemeenteambtenaren als partners in de stad, 

dat ervaringswerkers met alles wat ze inbrengen iets toevoegen aan de ken-

nis van de ambtelijke organisatie. Dat ze met datgene dat ze meenemen, écht 

van toegevoegde waarde zijn voor het succes van de Actie Agenda. Ook voor 

het slechten van de kloof tussen lokale overheid en burger is die toegevoegde 

waarde er. Absoluut.’ 

Taboe doorbreken
De pitch leidde tot de aanstelling van twee ervaringswerkers bij de gemeente 

per juni 2019 voor een functie van 24 uur per week. Opmerkelijk genoeg waren 

het Cynthia en Rob die werden aangenomen. ‘We volgden netjes de sollicitatie-

procedure. Zij staken allebei eenvoudigweg met kop en schouders boven de rest 

van de kandidaten uit,’ aldus Braams. Ze pakt de vacaturetekst erbij en somt op 

wat daar destijds in stond. Belangrijke taak in het werk is het meehelpen aan 

het doorbreken van het taboe rond schuldproblemen, mensen stimuleren hun 

geldzorgen bespreekbaar te maken, eigen ervaringen delen op trainingen, spre-

ken op bijeenkomsten en gesprekken voeren, en de praktijkkennis in te zetten 

voor begrijpelijke gemeentelijke informatie en communicatie.

Aanbellen en daarna samen die schoenendoos 
doorspitten
Na ongeveer een half jaar werd volgens Braams duidelijk dat Rob één ding wil-

de en daar vooral goed in was. Praktische ondersteuning bieden aan inwoners 

op weg naar een schuldentraject. ‘Rob wilde ze opzoeken, aanbellen, zijn hulp 

aanbieden. We hebben gezegd: “Ga dat maar doen”. We hebben de functie 

ingebed in de ambtelijke organisatie.’

Cynthia had een meer diffuse rol. Zij vertelde haar ervaringsverhaal bij trainin-

gen en op bijeenkomsten, maar haar activiteiten omvatten niet de uren waar-

voor ze was aangesteld. Hieruit trokken de gemeente en Braams hun conclu-

sie: ‘Je kunt puur op ervaringsdeskundigheid geen volwaardige arbeidsplaats 

aanbieden. Daarna hebben we geprobeerd samen met Cynthia te kijken of ze 

haar ervaringsdeskundigheid ten dienste kon stellen van een andere rol. Dat is 

niet gelukt. We hebben een half jaar geleden afscheid van elkaar genomen. In 

goed overleg, want ook Cynthia zag in dat ze niet goed tot haar recht kwam. 

We hadden niet genoeg werk voor haar. Ze verveelde zich geregeld.’

Rob daarentegen heeft een vast contract. Braams: ‘Hij kreeg vanaf het begin, 

van de gemeente, de ruimte om te doen wat hij wilde doen. Dat was bij de 

mensen langs gaan. Die facilitering en dat mandaat vanuit de gemeente is erg 

belangrijk. We kregen in de Actie Agenda volledige vrijheid. Belangrijk is na-

tuurlijk dat we extra middelen hebben gekregen.’
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Ze spreken de taal
Rob en het succes van zijn werk als praktijkondersteuner plaveiden de weg voor 

meer ervaringswerkers bij de gemeente Utrecht. Er zijn inmiddels vijf andere 

ervaringswerkers aangesteld. Braams: ‘Zij snappen heel goed waar inwoners 

tegenaan lopen. Ze spreken de taal, sommigen zelfs plat Utrechts. Het lukt hen 

om Utrechters te bereiken in situaties waarin het de gemiddelde ambtenaar niet 

lukt. Ze bieden heel praktische hulp. Ze gaan naast de mensen zitten, openen 

schoenendozen met allerlei formele brieven, ze brengen overzicht in het aantal 

schuldeisers, ze vragen informatie op…’

Volgens Braams is de aanstelling van deze ervaringswerkers een gouden greep. 

‘Hiervoor lag dat werk op het bordje van de medewerkers van de buurtteams. 

Echter het lukte hen onvoldoende om deze noodzakelijke ondersteuning te 

bieden. Het ontbreekt hen vaak aan de benodigde tijd en soms ook aan kennis 

over financiële problemen. Onze ervaringswerkers hebben een leemte gevuld. 

Ze bereiken veel mensen en overtuigen hen bijvoorbeeld om een schuldentra-

ject in te gaan.’

Vervolgplan
Braams is momenteel bezig met het schrijven van een vervolgplan op de Actie 

Agenda en het opstellen van een nieuwe begroting. Ze vindt het een goed 

teken dat bij samenwerkingspartners van de gemeente een unaniem antwoord 

klonk op de vraag: “wat moet er in elk geval doorgang vinden in een nieuwe 

Actie Agenda?”, namelijk: de inzet van ervaringswerkers. Ze heeft er zelf ook 

vertrouwen in dat er structureel geld voor ervaringswerkers wordt vrijgemaakt: 

‘Deze zes zijn de investering dubbel en dwars waard.’

Braam erkent dat Rob als pionier met het succes van zijn werk, een belangrijke 

rol speelde bij het vergroten van het draagvlak voor de inzet van ervaringswer-

kers bij de gemeente en partners: ‘Dat was er niet in die mate geweest als Rob 

niet zo’n kei van een praktische ondersteuner zou zijn geworden. Denk goed 

na over de rol die iemand past. Dit moet een rol zijn waarin iemand zijn erva-

ringsdeskundigheid tot het uiterste kan inzetten. En waarin juist die ervarings-

deskundigheid van enorme toegevoegde waarde is, zonder dat er in de functie 

’ervaringsdeskundige’ staat. Dat laatste was voor Rob van wezenlijk belang. Hij 

zegt: “Ik ben een praktische ondersteuner”.’ 

Ervaringswerkers bij de gemeente Utrecht zijn ervaringsdeskundig op het 

gebied van armoede en schulden. Evengoed zouden op andere onderwerpen 

in het sociaal domein ervaringswerkers nuttig werk kunnen verrichten. 

Wordt dat overwogen?

Braams: ‘Er is een opgave bij de gemeente Utrecht die heet opgave Jongvolwas-

senen. Daar is een jongere in dienst genomen die alle communicatie meeleest 

over activiteiten voor deze specifieke doelgroep. Ook kan ik me voorstellen dat 

in een volgende collegeperiode veel aandacht uitgaat naar beleid om veiligheid 

te vergroten en criminaliteit te bestrijden. Ook daarin kan ervaringsdeskundig-
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heid van waarde zijn om iemand in dienst te nemen die dit circuit van binnenuit 

heeft gekend. Ik denk zeker dat het verder op allerlei terreinen in het sociaal 

domein kan werken.’

Wat adviseer je andere gemeenten die willen starten met de inzet van 

ervaringswerkers? 

Braams: ‘Begin eraan, maar niet met al te vastomlijnde verwachtingen. Je kunt 

samen met de ervaringswerker zoeken naar waar hij of zij de meeste waarde 

kan toevoegen. Realiseer je dat het gaat om mensen voor wie, tot voor kort, 

de gemeente bepaald niet hun grootste vriend was. Zij hebben heel wat te 

overwinnen als ze in dienst komen bij diezelfde gemeente. Kijk dus wat een 

ervaringsdeskundige leuk vindt en wat zijn of haar kwaliteiten zijn. Biedt aan 

de andere kant wel structuur en vastigheid. Maak een gedetailleerd en goed 

inwerkprogramma. Zorg voor een begeleider op inhoud en een begeleider die 

zich over hun persoonlijke wel en wee ontfermt. Het vraagt meer dan bij een 

gewone vacature. Verder vond ik het cruciaal om minstens twee mensen aan te 

stellen zodat ze houvast hebben aan elkaar. Voorkom het risico dat iemand gaat 

zwemmen in de organisatie.’

Minder uitval
Het percentage inwoners dat succesvol aan een schuldentraject deelneemt, ligt 

nu veel hoger. Het is nog niet optimaal stelt Braams, maar niettemin: ‘Het is 

absoluut een pré van de ervaringswerkers die vanuit hun eigen ervaring mensen 

kunnen motiveren, overhalen en overtuigen dat het hen gaat helpen wanneer 

ze een schuldregeling treffen. Ze zijn van grote waarde bij het overbruggen van 

de kloof tussen lokale overheid en burger.’ 

* Cynthia en Rob zijn gefingeerde namen.
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Toegevoegde waarde van de ervaringswerker in 
de praktijk
Tot voor kort ging Utrecht als volgt te werk bij de aanpak van schul-

den: als iemand zich meldde met problematische schulden en er iets 

aan wilde doen dan volgde er een ‘driegesprek’ tussen de betreffende 

inwoner, de buurtteammedewerker en een medewerker van schuld-

dienstverlening. Er werd dan gekeken naar de precieze situatie en of 

de betreffende inwoner in aanmerking kwam voor een schuldregeling. 

Braams: ‘Het lukte ons onvoldoende om inwoners echt uit de schulden 

te begeleiden. We verloren zes van de zeven inwoners uit beeld. Het is 

mooi om te zien dat het ervaringsdeskundigen wel lukt om hen vast te 

houden en te begeleiden naar een schuldenvrije toekomst.’ 



Zoeken naar de juiste balans - Vier vraaggesprekken over de inzet van ervaringsdeskundigen in de praktijk  *  23

Ze zijn allebei al zo’n tien jaar of meer verbonden aan Cordaan, Fleur van Eeden 

en Chantal van Veldhuizen. Laatstgenoemde schetst haar entree rond 2012. 

Ze werd door het HEE-team van het Trimbos-Instituut - HEE staat voor Herstel, 

Empowerment en Ervaringsdeskundigheid – gevraagd om bij Cordaan herstel 

en ervaringsdeskundigheid op te zetten. Aanvankelijk als freelancer, vertelt ze 

en vanaf 2017 ‘getrouwd met Cordaan’. Ze kwam als projectleider herstel in 

dienst. En een tweede waterscheiding, stelt ze, was een paar jaar later. ‘Ik op-

perde: het is eigenlijk geen project meer maar een belangrijk onderdeel binnen 

onze organisatie.’ Inmiddels is ze teammanager van het team herstel. ‘De eerste 

ervaringsdeskundige teammanager’, voegt ze eraan toe. 

Bewuste keuze
Van project naar belangrijk onderdeel binnen de organisatie dus. Een wezenlijk 

markeerpunt omdat dit binnen Cordaan ook borging van het werken met erva-

ringsdeskundigheid illustreerde. Van Veldhuizen: ‘Een project is tijdelijk. Maar 

ervaringsdeskundigheid en herstel is niet tijdelijk.’ 

Team Herstel functioneert bij Cordaan sinds de start als een apart team dat 

verbonden is aan alle woonlocaties. Een bewuste keuze. ‘Ik heb bij andere or-

ganisaties meegemaakt dat als ervaringswerkers in reguliere teams werken, dit 

ingewikkeld is voor én het team én de ervaringswerkers. In een eigen team kun 

je de voeding bij elkaar halen. Je gaat niet mee met de waan van de dag van 

een woonlocatie.’  

Fleur van Eeden is bij Cordaan Van Veldhuizens compagnon. Van Eeden werkt 

als beleidsadviseur, specifiek voor de ggz (zie kader p.27). ‘Eigenlijk zijn Chantal 

en ik vanaf het begin samen opgetrokken. De toenmalige directeur wilde met 

de herstelvisie (zoals door Trimbos-instituut ontwikkeld in het HEE-programma, 

OS) gaan werken. “Dit is wat we gaan doen”, was het motto. We kregen sa-

men de opdracht om het in te voeren bij Cordaan.’ 

Fleur van Eeden en Chantal van Veldhuizen

We zijn geen herstelpolitie
Ze vormen al jaren een ingespeeld tandem rond ervaringsdeskundigheid bij 

zorgorganisatie Cordaan. Hoe is de inzet van ervaringsdeskundigen daar georganiseerd, 

hoe ging het kwartiermaken in zijn werk en wat raden ze andere organisaties aan? Een 

gesprek met Fleur van Eeden en Chantal van Veldhuizen. ‘We gaan als ervaringswerkers 

niet strijdend door de organisatie.’ 
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Je hebt het over de ‘toenmalig’ directeur die zich sterk maakte voor de inzet 

van ervaringsdeskundigen bij Cordaan en dat als beleid uitstippelde. Die 

directeur is dus vertrokken. Dat vertrek had geen negatieve consequenties 

voor jullie opdracht? Soms zie je dat namelijk gebeuren bij een 

directeurswissel… 

Van Eeden: ‘Nee, zeker niet. De nieuwe directeur, die er nog steeds is, staat 

ook voor herstel en ervaringsdeskundigheid. En ook de andere directeuren bij 

Cordaan, niet betrokken bij het domein begeleid wonen, maken zich er ook 

sterk voor. Ik durf wel te zeggen dat we bij Cordaan echt stáán voor het werken 

met ervaringsdeskundigen.’ 

Hoe zorg je dat dit bij een organisatie ontstaat?’ 

Van Veldhuizen: ‘Je moet draagvlak creëren. Je moet mensen enthousiasmeren. 

Ik denk dat ik daar wel goed in ben.’ 

Hoe gaat dat in zijn werk in de praktijk?

Van Eeden springt in: ‘Chantal heeft in meerdere groepen medewerkers haar 

eigen herstelverhaal verteld. Dat raakte hen en mij ook. Ze is daarin een voor-

beeldfunctie voor mensen die uit dezelfde situatie komen.’  

Van Veldhuizen vult aan. ‘Ik vertelde mijn herstelverhaal. Let wel, dat is iets 

anders dan een ervaringsverhaal dat doorspekt is met pijn, verdriet en ellende. 

Met een klaagzang kan niemand iets. Mijn verhaal gaat over hoe ik die elemen-

ten overwon. En ik denk dat ik medewerkers van Cordaan goed kan enthousi-

asmeren daardoor, waardoor ze op een andere manier naar hun cliënten gaan 

kijken.’ 

Risico’s aangaan
Bij cliënten van Cordaan gaat herstel over herstel van psychische klachten. 

Herstel kan zich bij ervaringsdeskundigen ook op een heel andere manier 

manifesteren, een uitweg vinden uit armoede bijvoorbeeld. Spelen daarbij 

dezelfde principes? 

Van Veldhuizen: ‘Absoluut! Herstel kun je breed zien. Ik sprak ooit een meneer 

in een rolstoel die zei: “ik kan niet herstellen want ik kan morgen niet opstaan 

en weer lopen.” Ik zei toen: “dat klopt maar je kunt je leven wel verbreden, 

ook al zit je in een rolstoel.” Dat is precies wat herstel impliceert. Je hoeft niet 

te genezen, het is leren risico’s aangaan. En kijken wat je nodig hebt om dat-

gene te doen wat je zo graag zou willen. Voor mij geldt ook: ik moet wel mijn 

medicijnen blijven slikken. Als ik dat niet doe, weet ik dat ik ga afglijden.’

Van Eeden: ‘Ieder mens maakt iets mee in het leven. Het is daarom goed dat 

medewerkers van ons ook reflecteren op wat ze zelf hebben meegemaakt en 

hoe ze ermee zijn omgegaan. Wat heeft het voor mij betekend en wat kan ik 

ermee in mijn werk? Het is de functie van ervaringsdeskundigen bij ons om die 

vragen te stellen en medewerkers te leren daarop te reflecteren.’ 

Ieder mens 

maakt iets 

mee in zijn 

leven, het is 

goed als  

medewerkers 

reflecteren 

op wat zij zelf 

meemaakten. 
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Geen herstelpolitie
Van Eeden benadrukt een belangrijk uitgangspunt in de werkwijze van erva-

ringswerkers bij Cordaan: in de feedback van ervaringswerkers aan collega’s 

zit nooit een veroordeling. Het gaat altijd begripvol en vriendelijk. Logisch ook 

want medewerkers opereren in de praktijk in ingewikkelde situaties. Van Veld-

huizen zet dit punt kracht. ‘We opereren niet als herstelpolitie. We gaan niet 

strijdend door de organisatie waarbij het is: wij als ervaringswerkers en jullie 

als de rest.’ De ervaringswerkers zijn soms vanuit hun rol aanwezig bij cliëntbe-

sprekingen, vertelt Van Veldhuizen. ‘Daar wordt niet gewezen op wat mensen 

verkeerd doen. En er wordt ook niet gezegd: “waarom doe jij dat?” want dat 

klinkt als een verwijt. Het gaat erom dat je open een gesprek aangaat over hoe 

dingen zijn verlopen in een contact tussen begeleider en cliënt. “Hoe komt het 

dat je de mevrouw altijd op deze manier benadert?”’ Die benaderingswijze leidt 

ook tot open reacties aan de zijde van begeleiders is Van Veldhuizens ervaring.  

Het stellen van open vragen, niet met het vingertje wijzen. Het is een essentieel 

onderdeel in de werkwijze van ervaringswerkers bij Cordaan, menen Van Eeden 

en Van Veldhuizen allebei. ‘En dat is belangrijk omdat je op die manier verder 

komt in het denken over herstel’, stelt laatstgenoemde. En en passant ook het 

draagvlak voor de inzet van ervaringswerkers en ervaringsdeskundigheid in de 

organisatie verder versterkt. 

Opleiden van ervaringswerkers
In sommige organisaties lukt het ervaringsdeskundigen moeilijker om een 

serieuze rol te spelen en status te vergaren. Evelien Hulshof (zie pag.13) verwijt 

sommige ervaringsdeskundigen daarbij Calimero-gedrag. Maak je niet zo klein 

en laat zien wat je te bieden hebt, stelt ze. 

Maar je zult dan wel goed onder woorden moeten brengen wat je 

meerwaarde is. Anders kun je van andere medewerkers niet verwachten dat 

zij snappen wat die meerwaarde is. Hoe kijken jullie daartegenaan?

Van Veldhuizen: ‘Herkenbaar. Het heeft mij ook tijd gekost, zeker in de begin-

tijd toen ik bezig was met het opleiden van ervaringswerkers. Soms kwamen 

dan ook wel de frustraties bij ervaringswerkers naar boven. Boosheid bijvoor-

beeld over dat het toch echt niet kon hoe sommige begeleiders tegen bewoners 

praatten. Ik hield hen dan een spiegel voor: had je er dan geen vragen over 

moeten stellen? Want met boosheid alleen kom je niet veel verder.’ 

Het opleiden was in het begin een hele kluif, stelt Van Veldhuizen. Uitleggen dat je 

een volwaardig medewerker bent omdat je een contract hebt bij de organisatie. En 

dat het om serieus werk gaat. En het heeft in de opleiding overigens ook tijd gekost 

om te vertellen wat ervaringswerker zijn niet is. ‘Ik had ooit een ervaringswerker in 

het team die elke vrijdag ging voetballen met bewoners. Volgens hem heel her-

stelbevorderend. Ik zei: we hebben activiteitenbegeleiders in dienst die daarvoor 

hebben gestudeerd. Blijf bij je taken. Schoenmaker blijf bij je leest. Doe je dat niet 

dan ga je medewerkers in de wielen rijden en dat vinden ze niet fijn.’ 

Open  

vragen  

stellen, niet 

met het  

vingertje  

wijzen. Dat 

is essentieel.
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Bij Cordaan wordt momenteel nagedacht om ervaringsdeskundigen nog breder 

in te zetten dan nu gebeurt. Bijvoorbeeld als begeleider in de woonteams. 

Volgens Van Eeden een loffelijk streven dat tegelijkertijd dilemma’s en vragen 

met zich meebrengt. ‘We moeten daar goed over nadenken of en hoe we dat 

doen.’ Want hoe weet bijvoorbeeld een cliënt wanneer een medewerker de pet 

op heeft van de ervaringswerker of die van een begeleider? Nu blijft alles wat 

tussen een cliënt en een ervaringswerker wordt gezegd vertrouwelijk tussen 

hen, tenzij een cliënt erop staat dat er contact wordt gelegd met de begeleider. 

Cordaan is er nog niet uit, over deze kwestie. 

Wat raden jullie andere organisaties aan die met de inzet van 

ervaringsdeskundigheid beginnen, of in elk geval, die er nog niet heel ver 

mee zijn? 

Van Eeden: ‘Geef jezelf de ruimte om te freewheelen in het begin. Dat hebben 

wij ook gedaan. Daarmee geef je medewerkers en cliënten ook de tijd om aan 

de inzet en de rol van ervaringsdeskundigen te wennen. Het is een organisch 

proces.’ 

Van Veldhuizen: ‘Helemaal mee eens. Als je begint door ervaringsdeskundigheid 

en herstel door iemands strot te duwen, dan is het binnen een jaar klaar.’  

Het is ook aanbevelenswaardig dat ervaringswerkers in de organisatie met el-

kaar kunnen sparren, en zo steun aan elkaar kunnen ontlenen, vinden beiden. 

Het feit dat ze samen, als tandem opereren, vindt Van Eeden ook een prettig 

gegeven dat ze andere organisaties ook toewenst. Waarbij de tandem comple-

mentair opereert, voegt ze toe. Van Veldhuizen: ‘Fleur kende de hele organi-

satie van binnen en van buiten, dat deed vele deuren opengaan voor mij.’ Van 

Eeden: ‘En Chantal weet alles van ervaringsdeskundigheid en ik helemaal nog 

niet toen ik startte.’ Van Veldhuizen: ‘Ik merkte bij Fleur commitment, om dit 

te voelen en dit onderwerp te doen. Er helemaal voor te gaan. En dat was ook 

heel belangrijk.’

Maak ruimte 

en tijd om te 

freewheelen.

Cordaan
Cordaan opereert in Amsterdam en omgeving. De organisatie helpt 

iedereen die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of 

ondersteuning nodig heeft. Mensen die zijn aangewezen op verzorging 

en verpleging, een verstandelijke beperking hebben of met chronische 

psychische problemen kampen. Fleur van Eeden is beleidsadviseur ggz 

en Chantal van Veldhuizen is teammanager Team Herstel. Hun werk is 

verbonden met cliënten van Cordaan die gezamenlijk wonen en inten-

sieve begeleiding nodig hebben én mensen die lichte begeleiding nodig 

hebben en zelfstandig in de wijk wonen.
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Uitleiding 

In de interviews komen veel geleerde lessen voorbij. Maar welke overstijgende 

conclusies kunnen we nu eigenlijk trekken? Het komt in alle interviews terug: 

samenwerken met ervaringsdeskundigen betekent een niet te onderschatten 

verandering op de werkvloer. Over één ding zijn alle geïnterviewden het dan 

ook duidelijk eens: als je met ervaringsdeskundigen aan de slag gaat in je orga-

nisatie dan moet je daarvoor draagvlak creëren. Hoe doe je dat dan eigenlijk, 

dat draagvlak creëren? Uit de interviews kunnen we grofweg vier aanbevelin-

gen destilleren:

1.  Onderzoek samen waar de ervaringsdeskundige 
waarde kan toevoegen 

Zo op het eerste oog geven de geïnterviewden tegenstrijdige adviezen: ‘zorg-

vuldige voorbereiding’ versus ‘begin eraan, maar niet met al te vastomlijnde 

verwachtingen’ en ‘geef jezelf de ruimte om te freewheelen in het begin’. Maar 

als we dit wat nader bekijken zien we dat alle drie de adviezen wijzen op het 

belang van een gezamenlijke zoektocht naar waar de ervaringsdeskundige 

waarde kan toevoegen. Het gaat erom dat alle betrokkenen, zowel de ontvan-

gende organisatie als de ervaringsdeskundige zelf, de tijd en ruimte nemen 

om samen te onderzoeken en te leren waar en hoe de ervaringsdeskundige 

de meeste waarde kan toevoegen. Mulder en De Haan-Rissmann wijzen op de 

noodzaak om te starten met een zorgvuldige voorbereiding bij de ontvangende 

organisaties voor het creëren van draagvlak. Door eerst met elkaar in gesprek te 

gaan over wat ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid zijn en te verkennen 

welke rol ze spelen of zouden kunnen spelen in het werk, ontstaat bewustzijn 

in de organisatie. Hierbij kan het helpend zijn om een ervaringsdeskundige bij 

dat gesprek uit te nodigen. Bij de tweede stap ga je bepalen op welke manier 

ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid van toegevoegde waarde kunnen 

zijn in je organisatie. Hierbij moet er ook ruimte zijn voor eventuele weerstand 

en bezorgdheden, misverstanden of onzekerheden. Door deze serieus te nemen 

en samen te onderzoeken zet je een belangrijke stap in het creëren van draag-

vlak. Braams benadrukt vervolgens dat er ruimte nodig is voor een zoektocht 

samen met de ervaringsdeskundige. ‘Begin eraan, maar niet met al te vastom-

lijnde verwachtingen’, zegt zij, ‘want je kunt samen met de ervaringsdeskundi-

ge zoeken naar waar deze de meeste waarde kan toevoegen.’ Van Eeden geeft 

aan dat er ook ruimte en tijd nodig is om te wennen: ‘Geef jezelf de ruimte 

om te freewheelen in het begin. Dat hebben wij ook gedaan. Daarmee geef je 

medewerkers en cliënten ook de tijd om aan de inzet en de rol van ervarings-

deskundigen te wennen. Het is een organisch proces.’
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2.  Maak de resultaten van de inzet van 
ervaringsdeskundigheid zichtbaar 

Ook het zichtbaar maken en onder woorden brengen van de waarde van de 

inzet van ervaringsdeskundigen draagt bij aan het versterken van draagvlak, 

zo blijkt uit verschillende tips. Een tip die bijvoorbeeld in meerdere interviews 

terugkomt is het onder woorden brengen van de waarde van de inzet van erva-

ringsdeskundigen. Volgens Hulshof is het ook aan de ervaringsdeskundigen zelf 

om meer draagvlak te creëren voor de baten van hun werk in de organisatie. 

‘Als je zelf niet goed uit kunt leggen wat je precies doet, hoe kun je dan van 

anderen verwachten dat ze het wél begrijpen?’, vindt ze. Tegelijkertijd weten 

we dat het verwoorden en zichtbaar maken van de waarde van ervaringskennis 

niet alleen de taak en verantwoordelijkheid moet zijn van de ervaringsdeskun-

dige zelf. Ook dit kun je beter beschouwen als een gezamenlijke zoektocht, 

waarbij ervaringsdeskundigen, cliënten, collega’s en management samen de 

toegevoegde waarde verwoorden. En draagvlak creëren doen ervaringsdeskun-

digen ook door hun eigen ervaringsverhaal te vertellen in de teams, stelt Van 

Veldhuizen. Ook de houding van de ervaringsdeskundige; het stellen van open 

vragen, niet met het vingertje wijzen draagt en passant bij aan het versterken 

van draagvlak. En ook niet onbelangrijk: door de eerste successen zichtbaar 

te maken enthousiasmeer je de betrokkenen en versterk je het draagvlak. Zo 

blijkt uit het interview met Braams dat door het succes van de inzet van erva-

ringsdeskundige Rob de weg is geplaveid voor meer ervaringswerkers bij de 

gemeente Utrecht. Hierbij is het belangrijk om je af te vragen: wanneer spreek 

je van succes? Alleen wanneer de ervaringsdeskundige iets voor elkaar krijgt dat 

de systeemwereld nodig of nuttig acht? Of ook het laten zien van een ander 

perspectief en andere zaken die de systeemwereld niet (direct) als ‘succes’ zal 

(h)erkennen?  

 

Naast het versterken van draagvlak wijzen de geïnterviewden ook op het belang 

van passende toerusting van ervaringsdeskundigen. Hierover gaat de derde 

aanbeveling. 

3.  Denk na over de positionering en biedt begeleiding 
en ondersteuning 

Als ontvangende organisatie is het belangrijk om na te gaan: wat moeten we 

als organisatie doen om de inzet van de ervaringsdeskundige te laten slagen? 

Denk bijvoorbeeld na over hoeveel ervaringsdeskundigen je gaat inzetten en 

hoe je ervoor gaat zorgen dat ervaringsdeskundigen onderling van elkaar 

kunnen leren. Op basis van eerdere ervaringen met de inzet van ervaringsdes-

kundigen is bekend dat het aantal ervaringsdeskundigen ertoe doet als je echt 

verschil wilt maken (zie ook de nog te verschijnen Handreiking Kwartiermaken 

voor ervaringsdeskundigen). Ook wil je je voorkomen dat ze in een solopositie 

terecht komen, overvraagd worden of gaan zwemmen in de organisatie. De ge-
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meente Utrecht vond het bijvoorbeeld cruciaal om bij de Actie Agenda Utrech-

ters Schuldenvrij minstens twee ervaringsdeskundigen aan te stellen zodat zij 

houvast hadden aan elkaar. Maak ook een bewuste keuze over de positionering 

van ervaringsdeskundigen; kies je voor aparte, eigen teams of het opnemen van 

ervaringsdeskundigen in reguliere teams. Los van deze keuze is het sowieso een 

aanbeveling om te zorgen voor intervisie zodat ervaringsdeskundigen steun aan 

elkaar hebben en van elkaar kunnen leren. Daarnaast is de tip om ervarings-

deskundigen coaching en begeleiding te bieden en een coördinator of bege-

leider aan te stellen. Een coördinator moet de organisatie goed kennen en op 

verschillende niveaus in de organisatie kunnen opereren en daarnaast expertise 

hebben op ervaringsdeskundigheid (of die ontwikkelen). Ook kun je overwegen 

om in een duo of tandem te werken, zoals Van Eeden en van Veldhuizen doen. 

Alhoewel niet zo expliciet benoemd in de interviews weten we ook uit eerdere 

ervaringen dat het belangrijk is om te zorgen voor passende arbeidsvoorwaar-

den en vergoeding, afgestemd op de ervaringsdeskundige en de functie- en 

taakomschrijving. En last but not least vraagt de samenwerking met ervarings-

deskundigen soms om een inclusieve houding; vertragen, rekening houden met 

iemands beperking. 

 

De laatste aanbeveling gaat over de borging en verduurzaming van de inzet van 

ervaringsdeskundigheid in de organisatie. Alle geïnterviewden benadrukken 

hoe belangrijk het is om hier aandacht voor te hebben om te voorkomen dat de 

inzet van ervaringsdeskundigen stilletjes verwatert. 

4.  Zorg voor borging en verduurzaming van de inzet 
van ervaringsdeskundigheid 

Eigenlijk gaat het erom dat de inzet van ervaringsdeskundigen onderdeel wordt 

van de dagelijkse routine en niet meer wordt gezien als een tijdelijk project, 

zagen we bij Cordaan. Hoe doe je dat dan? Een waardevolle tip is om vanaf de 

start alle lagen te betrekken bij de inzet van ervaringsdeskundigen in de organi-

satie. Alle lagen in de organisatie (van werkvloer tot bestuur) moeten erachter 

staan. Je wilt voorkomen dat bij een bezuinigingsronde of andere bestuurder 

het onderwerp weer wordt losgelaten. Denk hierbij ook aan het inzetten van 

ervaringsdeskundigen in verschillende lagen van de organisatie. De meest be-

kende rol van een ervaringsdeskundige is waarschijnlijk de rol als ondersteuner 

of maatje van cliënten of inwoners. Maar ervaringsdeskundigen kunnen bijvoor-

beeld ook breder ingezet worden, bijvoorbeeld op beleidsniveau voor beleids-

ontwikkeling en verbetering. Andere tips zijn: het opnemen van ervaringsdes-

kundigheid in het beleid en visie van de organisatie en zorgen voor duurzame 

financiering. Daarnaast wordt duidelijk uit de interviews dat een nieuwsgierige, 

open houding bij zowel de organisatie als bij de ervaringsdeskundige een 

belangrijke voorwaarde is voor duurzaam succes. Je moet bereid zijn om als 

organisatie te blijven leren en ontwikkelen. Bijvoorbeeld door te blijven onder-

zoeken waar en hoe de inzet van ervaringsdeskundigen van meerwaarde is in 

de organisatie en die meerwaarde ook regelmatig onder de aandacht brengen.

Renske van der Zwet
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