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Geachte mevrouw Kaljouw, 

De inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz is van grote waarde om bij te dragen aan goede cliëntenzorg. Om 

patiënten optimaal te kunnen laten profiteren van de bijdrage die ervaringsdeskundigen leveren aan de 

behandeling, is het belangrijk dat er in ieder geval geen (financiële) drempels zijn die deze inzet belemmeren. 

Middels deze brief vragen wij uw aandacht en medewerking om de inzet van ervaringsdeskundigen (Ed) in de 

ggz/forensiche zorg (fz) te stimuleren en op een passende manier te bekostigen. Het Zorgprestatiemodel (ZPM) 

ondersteunt dit slechts in beperkte mate doordat alleen ervaringsdeskundigen met kwalificatieniveau 6 

consulten mogen declareren. In Nederland kennen we een vijftal geaccrediteerde Associate degree opleidingen 

onder de naam Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn. Een dergelijk gespecialiseerde opleiding op niveau 6 

is niet aanwezig. Wel kennen we de opleiding Social Work met de optie om zich te verdiepen in het inzetten 

van ervaringskennis en daarmee ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen als sociaal werker. Dit is echter geen 

opleiding tot ervaringsdeskundige. 

Het voorgenomen besluit betekent dat een grote groep opgeleide ervaringsdeskundigen - net als nu het geval 

is - niet gefinancierd wordt. Dit stimuleert de verdere inzet van ervaringsdeskundigen niet terwijl landelijk wel 

de trend is om in zorg en welzijn steeds meer samen te werken met ervaringsdeskundigen. Dit blijkt uit de zeer 

recentelijk opgestarte Ad-opleidingen die alle de toets marcodoelmatigheid van het CDHO hebben doorstaan. 

Niveau 5 in het HBO 

De Associate degree (Ad) heeft in snel tempo een vaste plek veroverd in ons onderwijsbestel. Sinds de 

wetswijziging 'invoering Associate degree opleiding' die op 1 januari 2018 van kracht is geworden, is de Ad-

opleiding een eigenstandige opleiding binnen het hoger beroepsonderwijs. Deeltijd Ad-programma's sloten 

goed aan voor de groep werkenden die zich wilden op- of omscholen in het kader van levenslang ontwikkelen. 

Een gemeenschappelijke definiëring van het eindniveau borgt tevens de kwaliteit van de onderliggende 

curricula. Het geeft een kader voor het formuleren van het domein-specifieke eindniveau in de eindfase en zet 

daarmee de norm voor de studenten, de docenten en het werkveld. 

De beschrijving van niveau 5 is gebaseerd op een analyse van het Europees kwalificatieraamwerk, het 

Nederlandse kwalificatieraamwerk en de Dublin descriptoren. Vervolgens is het gevalideerd in een landelijke 

werkgroep. In deze typering van de Ad'er komt het spreekwoordelijke hoofd, hart en handen terug. Het is een 
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veelgebruikte beeldspraak om te benadrukken dat integratie tussen doen, denken en verbinden meer oplevert 

dan alleen doen, alleen denken of alleen verbinden. 

De Ad'er kan de visie vertalen naar het handelen. De Ad'er is zelf ook bekend met de operationele taken en kan 

de verbinding leggen naar het strategisch niveau en koppelt hiermee denken aan doen. 

Toegevoegde waarde in de behandeling 

Over de toegevoegde waarde van de inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz en fz is in toenemende mate 

evidentie beschikbaar. Duidelijk is inmiddels dat voor de inrichting van behandeling en ondersteuning gericht 

op preventie en herstel, de inzet van ervaringsdeskundigheid zowel klinisch als ambulant een noodzaak vormt. 

Deze inzet is gericht op het ruimte maken binnen de zorg voor het belang van zelfmanagement en daarmee op 

de versterking van het individuele behandel- en herstelproces. De producten die door middel van 

praktijkonderzoek worden ontwikkeld door de (afgestudeerde) studenten worden ten volste geconsumeerd en 

gewaardeerd door cliënten, hun netwerk en andere (zorg)professionals. 

De meerwaarde van de inzet van de ervaringsdeskundigen in de reguliere zorg staat in de ggz niet meer ter 

discussie. De ervaringsdeskundige levert een evidente en unieke bijdrage aan het herstelproces van de 

individuele patiënt en draagt in zijn algemeenheid bij aan het verlagen van de druk op de ggz en de kosten. Ook 

met de opkomst van teams die werken volgens het F-ACT-model dat ervaringsdeskundigheid voorschrijft, 

groeit het aantal arbeidsplaatsen. We zien eenzelfde toenemende inzet in de zorginstellingen en de 

aanmeldpunten van ggz-organisaties. 

Knelpunt in het voorgenomen besluit 

De keuze om de bekostiging van deze inzet niet op te nemen in het Zorgprestatiemodel betekent dat niveau 5 

opgeleide ervaringsdeskundigen nog steeds uit overige middelen betaald moeten worden waarmee deze HBO-

kwalificatie niet erkend wordt. Voor de ambulant werkende ervaringsdeskundige wordt de deur helemaal 

gesloten. Niet alleen de opleidingen signaleren dit probleem voor de klinische en ambulante zorg maar ook 

onze partners in de ggz en fz zijn het niet eens met deze keuze. 

Om te voorkomen dat de bekostiging van de inzet van ervaringsdeskundigheid, net als nu het geval is, uit de 

overige middelen (lees: overhead) van de instelling plaats moet vinden, zoeken we naar een oplossing om ook 

deze ervaringsdeskundigen niveau 5 (HBO) op een passende manier te bekostigen. Mede gezien de verwachte 

en gewenste groei aan ervaringsdeskundigen is het niet reëel om te veronderstellen dat de instellingen deze 

groei ook voor eigen rekening gaan nemen. 

De toekomstige ontwikkeling van de inzet van ervaringsdeskundigen en vooral de op herstel gerichte 

behandeling worden geremd als hier geen extra ruimte voor komt. 

Voorstel 

Wij hopen dat u op grond van het bovenstaande in overweging kunt nemen om de bekostiging van de 

ervaringsdeskundigen naar niveau 5 te verruimen. 

De hogescholen voelen zich gesteund door GGZ Nederland, de VvEd, Kenniscentrum Phrenos die in maart 2021 

ook een brief hebben gestuurd en de werkveldpartners uit de ggz en fz. 
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Li men, 

voorzitter 

Ron Minnée, 

secretaris 
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Hoogachtend, 

mede namens Fontys University of applied sciences, HAN University of applied sciences, Hanzehogeschool 

Groningen, Hogeschool van Amsterdam, Saxion Hogeschool en het Sectoraal Advies College Hogere Sociale 

Studies. 

Het bestuur, 

In afschrift aan: Ministeries van OCW en VWS en de Tweede Kamer der Staten Generaal 
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