
BEROEPSCODE VOOR 
ERVARINGSDESKUNDIGE 
PROFESSIONALS

Onder regie van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen 
is een Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigheid 
ontwikkeld. Op vved.org/kve is alle informatie over het 
Kwaliteitssysteem terug te vinden.

info@vved.org
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Binnen deelproject 4 van het Kwaliteitssysteem voor 
Ervaringsdeskundigen is, onder leiding van Marjo Boer, onder 
andere gewerkt aan het ontwikkelen van een beroepscode voor 
ervaringsdeskundige professionals. 



Beroepscode voor ervaringsdeskundige 
professionals

Hoofdartikelen beroepscode 
De beroepscode is ingedeeld in zeven 
hoofdartikelen:
1.  Algemene punten met betrekking tot de 

beroepsuitoefening
2.  De ervaringsdeskundige in 

begeleidingscontact met cliënten en naasten
3.  De ervaringsdeskundige in het samenwerken 

met collega-professionals en organisaties
4.  De ervaringsdeskundige in het omgaan met 

vertrouwelijkheid en toestemming voor het 
verschaffen van informatie aan derden

5.  De ervaringsdeskundige in relatie tot de 
samenleving

6.  Professionaliteit en integriteit
7.  Verantwoordelijkheid

Onder elk hoofdartikel staan richtlijnen 
genoemd die bij het betreffende artikel horen. 
De opsomming is niet uitputtend. Het gaat 
erom dat ervaringsdeskundigen reflecteren en 
bespreken of een artikel van toepassing is in de 
situatie waar hij/zij voor staat.

Artikel 1
Algemene punten met betrekking tot de 
beroepsuitoefening 
Een ervaringsdeskundige …
…  werkt vanuit een basisattitude gekenmerkt 

door wederkerigheid.
…  respecteert diversiteit.
…  heeft oog voor eigen en andermans grenzen.
…  richt zich op zingeving.

De details van artikel 1 & de overige zes artikelen 
zijn terug te vinden in de Beroepscode. Deze is te 
vinden op vved.org/kve.

De beroepscode voor de in het beroepsregister geregistreerde 
ervaringsdeskundigen is gebaseerd op het Beroepscompetentieprofiel 
Ervaringsdeskundigheid. Daarnaast is de Universele Verklaring van de 
Rechten van de mens een belangrijk uitgangspunt binnen deze beroepscode. 
Het beroep van ervaringsdeskundige professionals is gestoeld op 
persoonlijke en collectieve ervaringskennis opgedaan door het leren omgaan 
en leven met ontregeling, uitsluiting, beperking en ontwrichting. 

PROFESSIONEEL STATUUT 
Naast de beroepscode is er 
binnen deelproject 4 gewerkt 
aan het ontwikkelen van een 
beroepsregistratie en een advies 
voor een dynamische kennisbank. 
Met de komst van deze producten 
bleek het nodig om het bestaande 
beroepscompetentieprofiel te 
actualiseren en te verbreden. 
Samen vormen ze met het hebben 
van een beroepsvereniging, een 
beroepscompetentieprofiel en 
richtlijnen voor opleidingen het 
Professioneel Statuut van de 
ervaringsdeskundige als beroep. 
Meer informatie hierover is te 
lezen op vved.org/kve.

EEN ONMISBAAR HULPMIDDEL 
In de beroepscode staan normen 
en waarden die professionele 
ervaringsdeskundigen met elkaar 
delen; dat verbindt en versterkt de 
beroepsgroep. Een beroepscode 
is een onmisbaar hulpmiddel en 
leidraad voor het dagelijks werk van 
ervaringsdeskundigen. 

Beroepswaarden ervaringsdeskundigen 
• gelijkwaardigheid mogelijk maken;
• wederkerigheid realiseren;
• inclusiviteit bewerkstelligen;
• solidariteit tonen;
• diversiteit beseffen;
• integriteit naleven;
• respect tonen;
• deskundig handelen.

Een uniek beroep 
De beroepsgroep ervaringsdeskundigen is 
een unieke beroepsgroep. Uniek, omdat 
het werk dat zij leveren gebaseerd is op 
individuele en collectieve kennis op het gebied 
van bijvoorbeeld ontwrichting, buitensluiting 
en stigmatisering. Ervaringskennis wordt 
door ervaringsdeskundigen ingezet om de 
(maatschappelijke) positie en/of het herstel en/
of de ontwikkeling van anderen te bevorderen. 
De rol van ervaringsdeskundigen is om vanuit 
de eigen ervaringskennis bij te dragen aan de 
ontwikkeling van ervaringskennis van cliënten 
en hun naasten en om hun (maatschappelijke) 
positie te verbeteren, maar ook om de 
ontwikkeling van ervaringskennis van andere 
professionals te bevorderen. Hierdoor kan er 
meer gelijkwaardigheid ontstaan tussen cliënten 
en hulpverleners en kunnen wetenschappelijke 
kennis en professionele kennis beter tot hun 
recht komen.

Bewaken van kwaliteit 
De beroepscode geeft geen kant en klare 
antwoorden, maar helpt ervaringsdeskundigen 
om hun afwegingen zorgvuldig te maken 
en verantwoord te kunnen handelen. Een 
beroepscode heeft als doel om bij te dragen 

aan het bewaken van de kwaliteit van de 
ervaringsdeskundige inzet aan cliënten en 
naasten. Een gedeelde beroepscode versterkt 
bovendien het aanzien van het beroep.

MENSENWERK  
Ervaringsdeskundig werk is mensenwerk 
dat vraagt om ethisch bewustzijn en 
het voortdurend maken van morele 
afwegingen. Doe ik het goede voor de 
cliënt en/of diens naasten, draag ik bij 
aan een gelijkwaardige en inclusieve 
samenleving?


