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Topics die in de vragenlijst zijn opgenomen 
(met oog op producten kwaliteitssysteem)

• het aantal (beroepsmatig) werkzame 

ervaringsdeskundigen

• functies waarin zij werkzaam zijn

• tevredenheid

• taken

• positionering

• waardering 

• voorwaarden en belemmeringen bij het werk

• de aansluiting bij het beroepscompetentieprofiel

• (gewenst) opleidingsniveau

• de noodzaak van een opleiding voor 

beroepsmatig werkende ervaringsdeskundigen

• de wenselijkheid van een beroepsregister

• strategisch beleid voor ervaringsdeskundigheid 

in de betreffende organisaties.



Twee vragenlijsten

1. Naar bestuurders van instellingen die vallen onder De 
Nederlandse GGZ en Valente en naar herstelcentra

vooral respons uit de GGZ (78%); respons 104, waarvan 71 
bruikbaar 

2.  Naar ervaringsdeskundigen die werken in deze instellingen  
(en sommigen ook daarbuiten)

respons 904, waarvan 831 bruikbaar
meesten werkzaam in ggz en aanpalende gebieden; niet altijd 
duidelijk.
De ervaringsdeskundigen hebben veel gebruik gemaakt om 
toelichting te geven op hun antwoorden.



Analyse

• De data van beide vragenlijsten zijn geëxporteerd naar SPSS. 

• De antwoorden op open vragen in de ervaringsdeskundigenvragenlijst zijn onderverdeeld 

in categorieën zodat ook deze geschikt werden voor kwantitatieve analyse.

• De resultaten zijn teruggekoppeld aan bestuurders van de betrokken organisaties en aan 

sleutelfiguren in het veld waarbij deze input gebruikt is voor verdere reflectie. 

Er is gekeken naar relevante mogelijke samenhangen, die in beeld gebracht zijn met chi-

square testen, kruistabellen (crosstabs) en andere toetsen voor significantie.



Samenvatting uitkomsten 
vragenlijstonderzoek

1. Naar schatting werken er ongeveer 910 ervaringsdeskundigen in de GGZ en 
aanpalende gebieden (RIBW’s maatschappelijke opvang). Zij hebben ongeveer 
500 fte.

2. De meesten hebben een betaalde functie met een substantieel aantal uren (42% 
meer dan 24 uur per week) en al voor langere tijd, men is tevreden met de  functie 
en men ervaart voldoende draagvlak. De meesten hebben intervisie en kunnen 
zich scholen. 

3. De meesten werken met de functienaam ‘ervaringsdeskundige’ (14% werkt onder 
de functienaam ‘ervaringswerker’.  De  voorkeur van zowel bestuurders als 
ervaringsdeskundigen gaat eveneens uit naar de term ‘ervaringsdeskundige’; 15% 
werkt als zorgprofessional-met-ervaringsdeskundigheid.

4. De meeste bestuurders én de meeste ervaringsdeskundigen willen een register: dat 
versterkt de positie van de ervaringsdeskundigen en draagt bij aan het bewaken 
van de kwaliteit. De zelfregie-en herstelcentra vinden dit minder vaak.



Vervolg samenvatting uitkomsen

5. De meeste bestuurders en de meeste ervaringsdeskundigen vinden een 
specifieke opleiding voor ervaringsdeskundige wenselijk. De meeste 
ervaringsdeskundigen hebben een opleiding of cursus ervaringsdeskundigheid 
afgerond (20% is hier ontevreden over); de meesten bestuurders en 
ervaringsdeskundigen vinden een gedifferentieerd aanbod belangrijk; alle zes 
niveaus worden genoemd.  Het vaakst niveau 4 en 5 (dat sluit niet aan bij het 
Zorgprestatiemodel).

6. De meesten hebben (ook) een andere opleiding afgerond; 88 % heeft 
minimaal een MBO-diploma; 45 heeft een bachelor- of masterdiploma.

7. De taken zijn bij ongeveer de helft van de ervaringsdeskundigen duidelijk 
gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel.

8. 70% van de bestuurders wil het komende jaar meer ervaringsdeskundigen 
aannemen; 24% misschien; 5% niet. Bij 80% is ervaringsdeskundigheid 
opgenomen in het strategisch beleid, bij 5% expliciet niet. 



Vervolg samenvatting uitkomsten

9. Taken zijn niet altijd duidelijk omschreven, de positie is soms onduidelijk, de 

financiering is niet altijd  goed geregeld, de salariëring niet altijd passend en men 

werkt soms nogal geïsoleerd. 

10. Het overgrote deel van de bevraagde ervaringsdeskundigen meldt dat de inzet van 

ervaringsdeskundigheid past binnen de organisatiecultuur.  

11. Er worden, vooral in de toelichtingen bij de vragen, door ervaringsdeskundigen ook 

nogal wat belemmeringen genoemd.  50% ervaart belemmeringen. 

12. Men voelt zich zowel gesteund als belemmerd door de andere beroepsgroepen. 

Ervaringsdeskundigen melden ook belemmeringen bij hen zelf: velen worstelen nog 

met kwetsbaarheden en deze zijn niet altijd bespreekbaar. De vraag is in hoeverre 

ervaringsdeskundigen vaker kampen met kwetsbaarheden dan andere 

beroepsgroepen, of dat zij hierin meer open zijn.



Bestuurders over 
de wenselijkheid 
van een 
beroepsregister

63% van de betrokken

organisaties in de 

bestuurdersvragenlijst vindt

een beroepsregister wenselijk, 

29% vindt dat niet wenselijk

en 7% (n=4) geeft aan niet te 

weten wat een
beroepsregister inhoudt.



Financiering (in 2022)

De financiering van de inzet van ervaringsdeskundigen wordt bij 44% 

van de organisaties verzorgd vanuit de overhead. Bij 5% loopt dat via 

DBC’s en bij 8% wordt de inzet niet vergoed, of hooguit via een 

vrijwilligers- of stagevergoeding. 35% verzorgt de financiering op een 

andere wijze. Bij de ‘financiering anders’ (18 respondenten) gaat het 

bijvoorbeeld om WMO, combinatiefinanciering of subsidies.



Voorkeur
functienaam

35% geeft aan dat (senior) ervaringsdeskundige het 

meest passend is. Voor 15% past zorgprofessional met 

ervaringsdeskundigheid het best. Daarnaast werden

nog twee functienamen substantieel benoemd: 

ervaringswerker (8%) en herstelcoach (8%). Ongeveer

een kwart van de respondenten noemt allerlei andere

functienamen (geoefend luisterend oor, etc)



Welke opleiding voor 
ervaringsdeskundigheid gevolgd?

Van de respondenten heeftopleiding 46% een cursus of training gevolgd (zoals TOED, WMEE of Howie the

Harp). 9% volgde een MBO-traject ervaringsdeskundigheid, 8% een MBO BGE-traject, 16% een Associate

Degree Ervaringsdeskundigheid, 10% een leergang Ervaringsdeskundigheid verzorgd door het HBO, 3% de 

Leergang Ervaringsdeskundigheid Veerkracht (LEV) en 4% SPH/Social Work met ervaringsdeskundigheid. 19% 

volgde nog een andere opleiding. 8% van de respondenten heeft geen opleiding gevolgd, maar zou graag een 

leertraject willen. 6% heeft geen interesse in een leertraject. 

82% van de respondenten geeft aan dat zij een opleiding tot ervaringsdeskundige noodzakelijk vindt. 7% vindt 

dat niet nodig en 10% weet het (nog) niet. 



Op basis van analyse door middel van crosstabs en toetsing met de chi-squaretoets bleek dat er geen 

verband is tussen de gevolgde opleiding en of men een opleiding nodig vindt





Enkele toelichtingen die werden 
gegeven door de respondenten….

Zonder een opleiding te volgen leer je niet hoe je je ervaring 

professioneel kan inzetten. Daarbij hebben veel (ervaringswerkers) 

weinig vermogen tot zelfreflectie wat in de opleiding veel meer aan bod 

komt. Ik heb veel ervaring in samenwerken met niet opgeleide 

"ervaringswerkers" en merk echt dat ze duidelijk minder professioneel 

zijn, veel blinde vlekken hebben, niet goed weten wat de kern van 

ervaringsdeskundigheid is en welke rollen zij vervullen en het ontbreekt 

vaak aan zelfreflectie



“Ik doe nu de opleiding maar ik heb 

niet het idee dat ik word opgeleid tot 

ervaringsdeskundige. Naar mijn mening 

zijn er gesprekstechnieken nodig, veel 

intervisie, de juiste voorbeelden om van 

te leren, heel veel oefenen in 

zelfreflectie en verdiepende 

vraagstukken. Het gaat veel meer over 

mindset, een sterk moreel kompas en 

voldoende zelfregulatie. Dat kan je als 

mens van nature bezitten, je zou het 

ook op een opleiding kunnen leren, al 

heb ik niet het idee dat dat is wat je 

leert op een opleiding. Op die van mij 

in ieder geval niet.”



“Ik ben ertegen dat nu de personen die de minst zware 

ervaringen/ diagnoses hebben, de beste banen inpikken als 

ervaringsdeskundige. Er worden steeds meer eisen gesteld, 

je moet een opleiding zus of zo hebben. Dat kunnen alleen 

degenen die er relatief goed aan toe zijn en geen zware 

problematiek hebben. Hiermee ontstaat opnieuw een kloof 

tussen de 'ervaringsdeskundige' die lichte problemen heeft 

gehad en kortdurende behandeling, en de personen voor 

wie deze persoon zich inzet, die veel zwaardere problemen 

doormaken. Terwijl het doel van ervaringsdeskundigen 

inzetten oorspronkelijk nu juist was dat men weet wat de 

'patiënt' doormaakt. 



59% van de respondenten geeft aan voorstander te zijn van een beroepsregister met geformuleerde 

(kwaliteits)criteria. 7% is tegen, 10% weet het niet en 22% staat hier neutraal in



Na clustering van de kwalitatieve gegevens, komt 

naar voren dat van de mensen die voor de invoering 

van een beroepsregister zijn;

24% dit belangrijk vindt om de kwaliteit te borgen, 

21% heeft de verwachting dat dit zal leiden tot meer 

erkenning van het beroep, 

19% hoopt dat het duidelijkheid schept over wat van 

een ervaringsdeskundige verwacht kan worden, 

16% ziet dit als middel om onder 

ervaringsdeskundigen het kaf van het koren te 

scheiden, 

8% ziet het als een belangrijke stap in de 

professionalisering van het beroep en 

3% heeft de verwachting dat het een betere 

onderhandelingspositie geeft naar werkgevers en 

zorgverzekeraars. 



Ervaren belemmeringen en steun

25% ervaart belemmeringen bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid. 30% ervaart soms belemmeringen, 

17% zelden en 27% geen.

Bij de vervolgvraag door wíe men zich belemmerd voelt, antwoordt 32% door de directie en het management, 

34% door zorgprofessionals, 19% door psychiaters, 17% door andere ervaringsdeskundigen, 17% door de eigen 

leidinggevende en 13% door psychologen. 

Bij de ervaren steun door een beroepsgroep geeft 77% dat dit door andere ervaringsdeskundigen gebeurt, 66% 

door ‘andere collega’s’, 64% door cliënten, 58% door directie en management, 41% door zorgprofessionals, 

28% door psychologen en 21% door psychiaters. 1% (8 respondenten van de 831) voelt zich niet gesteund.



Ervaren belemmeringen en steun

Bij de vervolgvraag door wát men zich belemmerd voelt, antwoordt 

48% de onbekendheid met ervaringsdeskundigheid in de organisatie, 

43% ‘de systeemwereld’, 39% de organisatiecultuur, 28% het salaris, 

25% het protocol, 24% onduidelijke taken, 21% ‘tijd’, 19% te weinig 

vrije ruimte bij het invullen van taken. 



“Onbekendheid van het vak, weerstand van 

collega's, stigmatisering op de term 

'ervaringsdeskundige'. Binnen mijn organisatie is de 

ervaringsdeskundige functie best goed weggezet en 

zijn ze bezig met profilering, maar alsnog is er soms 

onbegrip/ stigma/ onbekendheid. Laat staan bij 

andere organisaties, waar het beroep nog 

onbekender is (of alleen voor vrijwilligers). Veel 

professionals hebben één keer een slechte ervaring 

gehad met een ervaringsdeskundige. Dan moet je je 

echt bewijzen. 

Ook is het niet altijd zo dat het beroep gesteund 

wordt binnen de organisatie, van hogerop. En juist 

dat is heel erg nodig. Maak ruimte (door managers) 

voor dit vak. Als dat niet zo is, komt het beroep ook 

niet tot zijn recht.”



Ervaren steun voor de herstelvisie

Volgens 43% van de respondenten uit de ervaringsdeskundigenvragenlijst staat 43% 

van het bestuur en de directie van de organisatie waar zij werken zeer positief 

tegenover ‘de herstelvisie’, 43% positief en 11% neutraal. Een negatieve visie wordt 

nauwelijks gerapporteerd (8 van de 805 respondenten).



“Mijn emotionele theatrale eigenschappen worden soms 

stigmatiserend beoordeeld en dat beperkt mij in mijn 

professionele groei.” 

“Ik zou iedereen willen helpen (moedertype). Voor mij 

geven grenzen duidelijkheid, maar intuïtief en empathisch 

gezien belemmeren ze me (het zit dus in mijzelf).” 

Stigma en interne belemmeringen



Respondenten over de organisatiecultuur en 
het samenwerken met andere 
ervaringsdeskundigen

• 47% van de respondenten uit de ervaringsdeskundigenvragenlijst geeft aan dat ervaringsdeskundigheid heel 

goed past bij de organisatiecultuur. 30% geeft het een voldoende, 13% is neutraal en 9% geeft de passendheid

van ervaringsdeskundigheid in de organisatiecultuur een onvoldoende tot zware onvoldoende.

• 27% van de respondenten uit de ervaringsdeskundigenvragenlijst werkt zeer vaak samen met collega 

ervaringsdeskundigen. 38% regelmatig, 25% een enkele keer en 8% nooit.



Intervisie en scholing

• 73% van de respondenten geeft aan dat de organisatie intervisie faciliteert. 55% van de organisaties faciliteert 

scholing, 47% coaching en 17% supervisie. In 10% van de organisaties wordt geen ondersteuning geboden.

• 13% van de ondervraagde ervaringsdeskundigen maakt géén gebruik van ondersteuning uit de organisatie. 

70% neemt deel aan intervisie, 50% aan scholingsactiviteiten, 41% maakt gebruik van mogelijkheid tot 

coaching en 17% van supervisie.



Als we kijken naar het verband tussen het veld waarin men werkt (GGZ, beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang, sociaal domein, zelfregie- en herstelcentra en overig) en de vraag of men 

ervaringsdeskundigheid in wil blijven zetten, komt hier een duidelijk significant ander antwoord naar 

voren onder ervaringsdeskundigen binnen zelfregie- en herstelcentra (Chi p=.002). De respondenten 

uit de zelfregie- en herstelcentra zijn hier positiever over: 72% wil hun ervaringsdeskundigheid blijven 

inzetten in vergelijking met rond de 60% van de ervaringsdeskundigen werkzaam in overige sectoren. 

Verschil met zelfregie- en herstelcentra



Herstel en kwetsbaarheid

19% van de respondenten uit de ervaringsdeskundigenvragenlijst vindt het 
belangrijk dat een ervaringsdeskundige helemaal hersteld is. 64% vindt dat 
dat enigszins belangrijk is en 14% vindt het niet belangrijk zolang het 
dagelijks werk hier niet wordt beïnvloed. Het begrip ‘herstel’ was overigens 
verder niet toegelicht in de vragenlijst.

De respondenten in de ervaringsdeskundigenvragenlijst geven aan nog 
regelmatig ervaring te hebben met ontwrichting en kwetsbaarheid. Voor 5% 
is dit vaak, 18% ervaart dit regelmatig, 64% soms en 8% nooit.

Onder 45% van de respondenten is eigen psychische kwetsbaarheid op het 
werk altijd bespreekbaar. Bij 21% is dat vaak het geval, bij 17% regelmatig 
en bij 4% soms.



Conclusies en Discussie 

De meeste bestuurders en de meeste ervaringsdeskundigen 

vinden een beroepsregister en een gedifferentieerd aanbod 

van passende opleidingen voor ervaringsdeskundigen wenselijk.  

Bij de herstel- en zelfregiecentra is het draagvlak  wat lager dan 

in de andere sectoren, minder dan de helft is voorstander van 

een beroepsregister. 

Wellicht hangt dat samen met het feit dat men hier meer met  

peer-support werkt.



HIER LIGGEN KANSEN, OOK VOOR 
VERBINDING MET ANDERE SECTOREN

Bekendheid en aansluiting 
bij het 
beroepscompetentieprofiel 
kan beter



Praktijk en wensen van 
bestuurders én 
ervaringsdeskundigen in 
de ggz sluit niet aan bij het 
Zorgprestatiemodel

In de praktijk hebben de 
meesten een niveau 4 of 5 
opleiding.

Alle opleidingsniveas (3 tot 
en met 7) worden gewenst. 
Het meest niveau 4 en 5.
Het ZPM vraagt echter 5 en 
6.

Een grote groep valt nu 
buiten de boot terwijl die 
goed functioneert en ook
gewenst is.



Kwaliteitssysteem helpt 
belemmeringen weg te 
nemen

Ruim de helft van de ervaringsdeskundigen 
geeft aan belemmeringen in het werk te 
ervaren, men noemt dan bijvoorbeeld de 
‘systeemwereld’ (regels, procedures, strak 
vastgelegde activiteiten), het salaris of 
onduidelijke taken. Een kwaliteitssysteem met 
een register dat duidelijk aangeeft welke 
competenties op welk niveau een 
ervaringsdeskundige bezit, en wat passende 
taken zijn voor ervaringsdeskundigen, kan de 
positie van ervaringsdeskundigen versterken.  
De ervaringsdeskundigen die zijn bevraagd 
lijken dat ook op deze manier te zien.



Bestaande diploma’s te 
weinig gewaardeerd

Wij observeerden ook in de praktijk dat
eerder voltooide opleidingen van 
ervaringsdeskundigen, bijvoorbeeld een
afgeronde studie Maatschappelijk Werk, 
Verpleegkunde, of SPH  regelmatig niet
meetellen bij het bepalen van het 
functieniveau en het salaris.  Het komt voor
dat een bachelordiploma op het gebied van 
de zorg bij de inschaling ‘vergeten’ wordt, 
als een ervaringsdeskundige – soms na een
ontwrichtende fase in het leven – een cursus 
of leergang Ervaringsdeskundigheid volgt
zonder een duidelijke niveau-aanduiding.



Kaf van koren 
scheiden…..?????

Een andere bevinding die opviel was het 
gedeelte van respondenten die als reden 
voor invoering van een beroepsregister, 
aangaf dat – zoals een respondent dat 
verwoordde - het ‘kaf van het koren’ 
gescheiden moet worden. Hierbij doelen zij 
op collega ervaringsdeskundigen die, in de 
ogen van deze respondenten, het beroep 
een slechte naam geven. Sommigen hiervan 
geven aan dat ze last hebben van het 
slechte imago dat hun voorganger heeft 
achtergelaten in het team, waarbij ze het 
gevoel hebben hier tegenop te moeten 
boksen. 



Kwetsbaarheid…. 
Wat zegt dat 
eigenlijk

• Ongeveer 23% van de ervaringsdeskundigen 
worstelt nog  regelmatig met ontwrichting en 
kwetsbaarheid, 64% doet dat soms en 8% nooit.  

• De meeste (75%  respondenten geven aan dat 
hun ervaringskennis ligt op het gebied van 
psychiatrie. Ook verslaving (42%), trauma (60%) 
worden genoemd, maar eveneens armoede 
(27%) en geweld en mishandeling (40%). Er is 
vaak sprake van meer dan één vorm van 
ontwrichting.  

• De ervaringsdeskundigen geven aan dat 
psychische kwetsbaarheden meestal 
bespreekbaar zijn, maar niet altijd. Wat dat 
betreft lijkt er nog lading en stigma op deze 
ervaringen te liggen.  We weten uit andere 
peilingen dat ongeveer 47% van de reguliere 
professionals (in de GGZ) te maken heeft gehad 
met  (een combinatie van) psychiatrische, 
cognitieve, lichamelijke, financiële of sociale 
problemen. Kwetsbaarheid is ook een algemeen 
menselijk eigenschap, het is de vraag of 
ervaringsdeskundigen kwetsbaarder zijn dan 
reguliere medewerkers



Sombmigen menen dat, als iemand te weinig
hersteld is, er een groter risico is op 
grensoverschrijdend gedrag. Anderzijds is het 
de vraag in hoeverre ervaringsdeskundigen hier
wezenlijk anders in zijn dan andere
zorgprofessionals. 

Wat ervaringsdeskundigen tot nu toe niet
hadden was een beroepsregister, een
beroepscode en tuchtrecht. Met de invoering
hiervan in het Kwaliteitssysteem zijn
ervaringsdeskundigen die zich inschrijven in het 
register (en daarmee de beroepscode
onderschrijven) – net als de andere
beroepsgroepen – ook op deze manier
aanspreekbaar op grensoverschrijdend
gedrag. 

Belang van beroepscode



Tot slot

Deze verkenning geeft inzicht in de stand 
van zaken over de inzet van 
beroepsmatig werkende
ervaringsdeskundigen binnen de GGZ en 
aanpalende sectoren. 

De huidige verkenning kan geen
uitspraak doen over de stand van zaken
rondom de inzet van 
ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn
in andere sectoren. Momenteel loopt ook
een ander door ZonMw gefinancierd
systeem ‘Waardering
Ervaringsdeskundigen’, onder leiding van 
de Veerkrachtcentrale. Het zou
interessant zijn om te bekijken hoe beide
verkenningen zich tot elkaar verhouden
en waar deze elkaar aan kunnen vullen. 



EINDE PRESENTATIE


