
BEROEPSREGISTER 
ERVARINGSDESKUNDIGHEID

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.

Meer informatie
Ga naar vved.org/kve voor meer informatie en het 
volledige registratie reglement. Daarnaast is ook op 
registerplein.nl meer informatie te vinden over onder 
andere het registratiereglement. 

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 
beroepsregistratie. 



Beroepsregister Ervaringsdeskundigheid

Door je te registreren onderschrijf je; 
• het actuele Beroepscompetentieprofi el 

Ervaringsdeskundigheid
• dat je de beroepscode voor 

ervaringsdeskundigen na zult leven
• de reglementen voor het register, waaronder 

de algemene voorwaarden van het 
Registerplein

Registratie in dit register is vrijwillig. De kosten 
voor registratie zijn € 125,- per jaar. Voor leden 
van de Vereniging voor Ervaringsdeskundigen 
geldt er een korting en zijn de kosten € 90,- per 
jaar. 

Let op: de kosten zijn onder voorbehoud, omdat 
de tarieven van Registerplein voor 2023 nog niet 
offi  cieel zijn vastgesteld. 

Toelating tot het beroepsregister 
Om toegelaten te worden tot het register dien 
je een aantal bewijsstukken aan te leveren. Dat 
kan zijn middels een kwalifi cerend (erkend) 
diploma ervaringsdeskundigheid (zie leerplannen 
en toetsingskader van het Kwaliteitssysteem 
voor Ervaringsdeskundigen). Het is echter ook 
mogelijk om je in te schrijven in het register 
zonder een kwalifi cerend diploma. Ook 
hier zullen echter een aantal bewijsstukken 
ingeleverd moeten worden. Bijvoorbeeld doordat 
je aantoont 2.080 uur werk-/praktijkervaring te 
hebben opgedaan vrijwillig of betaald, minimaal 
20 uur methodische zelfrefl ectie, minimaal 80 
uur scholing middels relevante cursussen en 
trainingen en een eerder behaald diploma om je 
werk- en denkniveau aan te tonen. 

Een niveautoets behoort tot de mogelijkheden.
Er zal een speciale commissie geformeerd 
worden die in het geval van twijfel de aanvraag 
tot toelating individueel zal beoordelen. De 
commissie zal bestaan uit medewerkers van het 
Registerplein en specialisten vanuit het werkveld.

Registratietypes 
De registratieperiode voor een aspirant 
registratie is drie jaar geldig. In uitzonderlijke 
gevallen kan deze periode verlengd worden met 
nog één jaar. Na een registratie aspirant is een 
registratie op een ander type registratie mogelijk 
op ondersteunend en assisterend, uitvoerend en 
coördinerend of coördinerend en leidinggevend, 
mits je uiteraard voldoet aan de bijbehorende 
registratie voorwaarden.

Voor de registraties ondersteunend en 
assisterend, uitvoerend en coördinerend en 
coördinerend en leidinggevend geldt een 
registratie periode van vijf jaar. Hierna kun je een 
herregistratie aanvragen. Toelating tot een ander 
registratietype is mogelijk vanaf het moment dat 
aan de toelatingscriteria is voldaan. 

Registerpunten en herregistratie
Je kunt je registratie verlengen als je kunt 
aantonen dat je aan de herregistratie criteria 
voldoet. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken 
aan een bepaald aantal uren werkervaring en 
een VOG, maar ook aan het maken van een 
ontwikkelplan en verzamelen van feedback. 
In het geval dat je werkzaam bent als ZZP’er 
behoort een KvK inschrijving ook tot de 
benodigde documenten.

Registratie bij het beroepsregister ervaringsdeskundigheid gee�  jou als 
ervaringsdeskundige richting en stimulans bij het actueel houden van je kennis, op 
peil houden van je competenties en bij het refl ecteren op je eigen handelen. Met deze 
beroepsregistratie blijf je werken aan je vakmanschap. Ook laat je zien aan burgers, 
collega’s, cliënten, fi nanciers en opdrachtgevers dat je staat voor de kwaliteit van je 
vak! Ook voor (toekomstig) werkgevers, opdrachtgevers en fi nanciers is registratie in 
het beroepsregister een teken dat de ervaringsdeskundige waarmee samengewerkt 
wordt beschikt over actuele kennis en competenties om zijn of haar vak uit te oefenen. 
Je kunt toegelaten worden tot het register als er een aantal competenties van het 
Beroepscompetentieprofi el zijn verworven. 

Het beroepsregister ervarings deskundigheid is gebaseerd op 
het Beroepscompetentieprofi el Ervaringsdeskundigheid en de 
Leerplannen Ervaringsdeskundigheid niveau 2 t/m 7. 

EEN UNIEKE BEROEPSGROEP
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. 

Voor wie
Het beroepsregister voor ervaringsdeskundigen 
is er voor alle ervaringsdeskundigen die actief 
zijn binnen zorg en welzijn en werken vanuit
de beschreven taken in het Beroepscompetentie-
profi el Ervaringsdeskundigheid.

Registreren 
Je kunt je in het beroepsregister registreren als 
aspirant ervaringsdeskundige, bijvoorbeeld als 
je nog in opleiding bent. Daarnaast is registratie 
mogelijk op ‘ondersteunend en assisterend’ (mbo 
2/3 niveau), ‘uitvoerend en coördinerend’(mbo 
4/hbo 5 niveau) en ‘coördinerend en leiding-
gevend’ (hbo 6/7 niveau)*. De registratie 
verloopt via het Registerplein en is vanaf 2023 
mogelijk op registerplein.nl. mogelijk op registerplein.nl. 

*  Ten aanzien van de niveau-aanduiding maken we graag een 
belangrijke kanttekening. Het hart van ervarings deskundigheid 
is de inzet van eigen ervaringen van ontwrichting en 
herstel ten behoeve van het inzicht in en ontwikkeling 
van ervaringskennis en herstel van anderen. Dit is niet in 
niveaus te vatten. De niveau bepaling die gehanteerd wordt 
binnen opleidingen hee�  betrekking op zelfstandigheid, de 
wisselwerking tussen theorie en praktijk, complexiteit en de 
verantwoordelijkheid die behoort bij de lesstof (en uiteindelijk 
het daadwerkelijke werk dat de ervaringsdeskundige uitvoert). 


