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Waarom een Generieke module  
Ervaringsdeskundigheid?

Kwaliteitsverbetering en financiering inzet ED

Aanbevelingen voor ervaringsdeskundigen, andere 
professionals en managers, bestuurders

Onderdeel kwaliteitssysteem ED (inventarisatie, 
opleidingen + toetsingskader, kwaliteitsregister) 



Wie waren 
erbij 
betrokken?

Werkgroep KS Ervaringsdeskundigheid

Projectgroep Trimbos-instituut en 
Kenniscentrum Phrenos

Focusgroepen met cliënt-
vertegenwoordigers, ED, andere prof 

VvED, MIND, Windesheim, ZonMw, 
VWS, AKWA, ZN, ZIN, Nederlandse 
GGZ



Hoe is kennis verzameld? 

Wetenschappelijke
literatuur (reviews, 

rct’s, kwalitatief
onderzoek)

Focusgroepen en 
‘grijze’ literatuur

Werkgroep: 
aanbevelingen



Beroepscompetentie
profiel ED



Knelpunten-
analyse

Uitgangs-
vragen 

1. Wat zijn risicofactoren, c.q. valkuilen waarmee 
ervaringsdeskundigen in hun werk te maken kunnen krijgen? 
Hoe kunnen zij hier het beste mee omgaan?

2. Welke cultuuromslag beoogt de inzet van ED te realiseren? 
Welke kennis en houding vraagt dit van ervaringsdeskundigen, 
andere professionals en managers/bestuurders?

3. Wat is de (ervaren) impact van de inzet van 
ervaringsdeskundigheid, zowel individueel als groepsgewijs?

4. Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor de inzet van 
ervaringsdeskundigheid?



Risicofactoren inzet ervaringsdeskundigheid

1. Wat zijn risicofactoren, c.q. valkuilen waarmee 
ervaringsdeskundigen in hun werk te maken kunnen krijgen? Hoe 
kunnen zij hier het beste mee omgaan?

Onderzoek



Focusgroep

Onduidelijkheid rol en positie van de 
ervaringsdeskundige; 

Wij-zij houding ten opzichte van andere 
professionals;

Onduidelijkheid in team/organisatie over de 
onderscheidende inzet van ervaringskennis,

Gevaar van inkapseling, waardoor ED worden 
ingezet binnen de behandeling; 

Hoge uitval ervaringsdeskundigen o.a. door weinig 
draagvlak in de organisatie.

Onderzoek

Onduidelijkheid rol ervaringsdeskundige;

Vermindering werkprestatie als gevolg van 
gezondheidsproblemen;

Onbegrip en stigmatisering door professionals;

Uitdagingen in het bewaken van grenzen;

Samenwerking met multidisciplinaire teams of externe 
samenwerkingspartners;

Professionele identiteit versus identiteit als 
ervaringsdeskundige;

Geen ondersteunende cultuur in het werkveld;

Gebrek aan training en supervisie;

Ongunstige werkomstandigheden, slecht salaris.



Beoogde cultuuromslag

2. Welke cultuuromslag beoogt de inzet van ED te realiseren? 
Welke kennis en houding vraagt dit van ervaringsdeskundigen, 
andere professionals en managers/bestuurders?

Onderzoek



Focusgroep

Ervaringskennis is gelijkwaardig aan 
wetenschappelijke en professionele kennis; 

Inbreng van ervaringsdeskundigen is gelijkwaardig 
aan die van andere hulpverleners;

Bewustwording bij andere professionals van het 
ongemak dat het omgaan met ontwrichting 
oproept; 

Gedeeld inzicht in wat ervaringskennis is en hoe 
hier ruimte voor kan worden gemaakt;

Bescheiden inzet van professionele kennis, zodat 
mensen zelf uit kunnen vinden wat hen helpt. 

Onderzoek

Persoonsgerichte zorg waarin ruimte is voor ervaringen / 
ervaringskennis;

Holistische benadering waarin sprake is van 
samenwerking tussen cliënt, zijn naasten en de 
betrokken hulpverleners;

Ruimte voor verschil van inzicht en verschillende 
perspectieven;

Een ondersteunende in plaats van sturende houding 
bij professionals;

Perspectief van de cliënt is leidend.



Impact inzet ervaringsdeskundigheid

Wat is de (ervaren) impact van de inzet van 
ervaringsdeskundigheid, zowel individueel als groepsgewijs?

Kwalitatief
onderzoek



Impact individuele inzet ED

Impact (effectstudies):

Kleine effecten op herstel en 
empowerment van cliënten

Impact (kwalitatief onderzoek):

Cliënten voelen zich beter 
begrepen

Contact is gelijkwaardiger dan bij 
andere hulpverleners

Cliënten meer vertrouwen in de 
toekomst, meer hoop en minder 
(zelf)stigma

Verschillen in context 
(soort & visie team)

Rol ED niet helder: 
onderscheidend of 

niet

Geen 
duidelijke 
methodiek 
of aanpak



Impact groepsgewijze inzet ED

Rol ED helder 
beschreven en 

onderscheidend

Methodiek 
en aanpak 
duidelijk 

beschreven

Impact kwalitatief onderzoek: 

Meer zelfinzicht en eigen 
verantwoordelijkheid

Meer eigen regie

Meer oog voor kwaliteiten en 
talenten

Impact 
effectstudies: 
meeste bewijs 
voor WRAP



Randvoorwaarden voor ervaringsdeskundigheid

4. Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor de inzet 
van ervaringsdeskundigheid??

OnderzoekFocusgroep



Focusgroep

Meerdere ED in een team; 

Intervisie voor ervaringsdeskundigen; 

Draagvlak vanuit bestuur en de organisatie.

Open uitwisseling ED & team over 
onderscheidende inzet ED;

Herstelondersteunende cultuur; 

Contact met ED binnen & buiten organisatie; 

Andere professionals in staat zijn naar eigen 
houding en  werkwijze te kijken.

Onderzoek

Ondersteuning van ED (intervisie e.d.);

Vastleggen verantwoordelijkheden en rollen ED;

Herstelgerichte, open en reflectieve cultuur; 

Scholing andere professionals en management over 
onderscheidende rol ED;

Betaling van professionele ervaringsdeskundigen;

Faciliteren contact met andere ED;

Draagvlak en beleid in de organisatie;

Duidelijkheid kwaliteiten & scholing ED.



Praktijktest

Zes teams:

Steunpunt GGZ Utrecht, Ixta Noa, Ambulant team 
GGZ NHN, Triversum GGZ NHN (kinder- en 
jeugdpsychiatrie), Caleidozorg (Basis- en 
specialistische ggz) en Levvel (specialistische) 
jeugdhulp). 

Resultaten:
GM biedt goed inzicht in essentie van inzet ED;
Aanbevelingen zijn bruikbaar voor de praktijk;
Handvatten nodig voor vertaling wat -> hoe in de praktijk 
(reflectiebijeenkomsten);
Meer info over inzet verschillende niveaus;
Behoefte aan concrete stappenplannen. 



Aanbevelingen

Ervaringsdeskundigen: Reflecteer steeds bij het methodisch inzetten van ervaringsdeskundigheid 
(zowel individueel als groepsgewijs) op de vraag in hoeverre deze methodiek of aanpak gebaseerd 
is op de uitgangspunten die in het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid zijn 
geformuleerd. Dit kan zowel individueel als in intervisie- en supervisiebijeenkomsten.

Andere professionals: Ontwikkel en scherp steeds weer je vaardigheden aan hoe je open kan zijn 
over je eigen ervaringen van kwetsbaarheid en inzicht kan ontwikkelen over de betekenis en 
waarde van ervaringskennis / persoonlijke kennis en hoe dit verschilt van professionele en 
wetenschappelijke kennis. 

Managers, beleidsmaker en bestuurders: Creëer bewustzijn over de betekenis van ervaringskennis 
en ervaringsdeskundigheid op alle niveaus van de organisatie, door gezamenlijke reflectie. 
Stimuleer de inzet van ervaringsdeskundigheid zowel individueel als groepsgewijs, binnen de 
organisatie. Faciliteer peer-support omgevingen binnen en buiten de eigen organisatie. 

https://www.trimbos.nl/docs/b10fcf95-1729-4466-a6ae-529f6183d79a.pdf


Autorisatie

De Nederlandse ggz

MIND

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

Stichting Het Zwarte Gat

Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd)

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)



https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/ervaringsdeskundigheid/introductie

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/ervaringsdeskundigheid/introductie
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