
GENERIEKE MODULE 
ERVARINGSDESKUNDIGHEID 
In deelproject 2 van het Kwaliteitsstatuut voor 
Ervaringsdeskundigen (KvE), onder projectleiding van Nicole 
van Erp van het Trimbos-instituut, is in samenwerking 
met een werkgroep van ervaringsdeskundigen, 
cliëntvertegenwoordigers en professionals een generieke 
module ervaringsdeskundigheid ontwikkeld.

Ga naar ggzstandaarden.nl voor de volledige versie 
van de generieke module 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.

info@vved.org
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Generieke module ervaringsdeskundigheid

Bron: Hilko Timmer, 2009

ERVARINGSDESKUNDIGHEID
Ervaringsdeskundigheid is het vermogen 
om op grond van eigen (herstel) 
ervaringen ruimte te maken voor het 
herstel en de ontwikkeling van anderen 
en/of om de (maatschappelijke) 
positie van anderen te verbeteren. 
Ervaringskennis wordt door 
ervaringsdeskundigen ingezet om de 
(maatschappelijke) positie en het herstel 
en/of 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, maar ook aan de 
ontwikkeling van ervaringskennis van 
andere professionals. Hierdoor kan 
er meer gelijkwaardigheid ontstaan 
tussen cliënten en hulpverleners en 
kunnen wetenschappelijke kennis en 
professionele kennis beter tot hun recht 
komen.

AANBEVELINGEN VOOR:

• Ervaringsdeskundigen 
Reflecteren: Reflecteer steeds bij het 
methodisch inzetten van ervaringsdeskundigheid 
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 
supervisie.

Ontwikkelen: Ontwikkel en scherp steeds weer 
je vaardigheden aan om open het gesprek te 
voeren met cliënten, naasten en hulpverleners 
over herstel en eigen regie en de eventuele 
spanning die er kan ontstaan als daarin 
verschillende perspectieven blijken te zijn.

Onderscheidende inzet: Weet wat de onder-
scheidende inzet van ervaringsdeskundigheid 
inhoudt en hoe je deze het beste naar voren 
kunt brengen.

• Andere professionals
Openheid: Reflecteer steeds over 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.

Reflecteren: Reflecteer individueel en in 
intervisie wat de ervaringen van cliënten met 
jezelf doen. Het steeds beter kunnen verdragen 
van het ongemak en de pijn die je zelf daarbij 
ervaart en daarover kunnen spreken met 
cliënten, zonder het direct op te willen lossen, 
kan van grote meerwaarde zijn. 

Ontwikkelen: Ontwikkel en scherp steeds weer 
je vaardigheden aan over hoe open met elkaar 
en met cliënten in gesprek te gaan over de 
verschillende perspectieven op het proces van 
herstel die er in elke hulpverleningsrelatie aan 
de orde zijn.

• Managers, beleidsmakers & bestuurders 
Bewustzijn: Creëer bewustzijn over de betekenis 
van herstel en ervaringsdeskundigheid op alle 
niveaus van de organisatie. 

Gezamenlijke visie: Zorg voor een gezamenlijke 
visie op herstel en ervaringsdeskundigheid 
en maak duidelijk wat ervaringsdeskundigen 
kunnen toevoegen aan het team.

Goede voorbereiding: Zorg dat de organisatie / 
het team goed voorbereid is op de komst van de 
ervaringsdeskundigen.

De generieke module ervarings deskundigheid geeft handvatten 
aan alle betrokken partijen die een rol spelen bij de inzet van 
ervaringsdeskundigheid binnen zorg en welzijn; mensen die 
worstelen met psychische en/of verslavingsproblematiek, naasten, 
ervaringsdeskundigen en professionals. Ook biedt de module 
aanbevelingen voor managers, beleidsmakers en bestuurders voor de 
organisatie en facilitering van de inzet van ervaringsdeskundigheid 
binnen de eigen organisatie.

HERSTEL 
Herstel verwijst naar een proces waarin 
mensen ontdekken dat hun eigen 
inzichten en ervaringskennis onmisbaar 
zijn voor het herstellen van een balans 
in hun leven na (heftige) ontwrichting. 
Dat levert ook inzichten op over hoe zorg 
daarbij kan ondersteunen en aan kan 
sluiten.

Eigen ervaringen
(met crisis, ontwrichting, beperkingen, herstel)

Inzet als ervaringsdeskundige
(mogelijk in verschillende rollen)

Ervaringskennis

Ervaringsdeskundigheid

Aanleren van vaardigheden voor
professionele inzet

Ervaringen 
van anderen

Analyse & 
zelfinzicht

Andere 
bronnen


