
KWALITEITSSYSTEEM VOOR 
ERVARINGSDESKUNDIGEN
Het Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen is gericht 
op het professionaliseren en borgen van de kwaliteit van 
de beroepsmatige inzet van ervaringsdeskundigen bij het 
bieden van goede zorg; van preventie tot het toeleiden naar 
de juiste zorg en begeleiden van cliënten.

Meer informatie
Op de website van de Vereniging van 
Ervaringsdeskundigen is meer informatie te vinden over 
de deelprojecten. Hier zijn ook webinars terug te kijken 
die in 2022 hebben plaatsgevonden per deelproject. 
Bovendien vind je op de site alle producten die er 
ontwikkeld zijn. Voor vragen over het KvE kan contact 
opgenomen worden met de VvEd.

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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Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen

PRODUCTEN 
Het project KvE hee�  onderstaande 
producten opgeleverd. 
•  Rapportage inventarisatie inzet 

ervaringsdeskundigheid
•  Kwaliteitsstandaard, generieke 

module ervaringsdeskundigheid
•  Werkkaarten en samenvattingskaart 

behorende bij de generieke module 
ervaringsdeskundigheid

•  Leerplan ervaringsdeskundigheid 
niveau 2 t/m 7

•  Toetsingskader voor opleidingen 
en cursorisch aanbod 
ervaringsdeskundigheid.

•  Protocol toegang tot beroeps-
register voor ervaringsdeskundigen 
bij registerplein

•  Beroepscode voor ervarings-
deskundigen

•  Advies dynamische kennisbank/
kennisplein

Het project Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen (KvE) betre�  een duurzaam 
kwaliteitssysteem van, voor, door en met ervaringsdeskundigen ontwikkeld.

Project KvE
In 2020 is gestart met het project 
Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen 
(KvE). De aanleiding voor dit project 
was het bestuurlijk akkoord ‘Geestelijke 
gezondheidszorg 2019 t/m 2022’. Hierin 
spreken partijen de overtuiging uit dat 
de inzet van ervaringsdeskundigen 
een noodzakelijke bijdrage levert aan 
de juiste zorg op de juiste plek. Een 
systeem dat de kwaliteit van de inzet 
van ervaringsdeskundigen regelt, borgt, 
bewaakt en verbetert en dat tevens 
ontwikkelmogelijkheden biedt voor 
beroepsbeoefenaars en het vak verder helpt.

De algemene doelstelling van het project 
was het ontwikkelen van een breed gedragen 
kwaliteitssysteem, in samenwerking 
met relevante partijen. Om dit doel te 
bereiken zijn vier deelprojecten opgezet. 
Deze deelprojecten hebben uiteindelijk 
geresulteerd in meerdere producten. 

DEELPROJECTEN
Inventarisatie huidige stand van zaken 
Generieke module 
ervaringsdeskundigheid 
Leerplan & Toetsingskader 
Professioneel statuut

Het project KvE werd in nauwe samenwerking 
met ervaringsdeskundigen en andere 
zorgprofessionals, cliënten en naasten, 
zorgaanbieders/werkgevers, opleiders en 
fi nanciers (zorgverzekeraars, gemeenten) 
uitgevoerd. De gerealiseerde producten zijn 
voor ervaringsdeskundigen in de zorg en 
welzijn, zelfregiecentra, herstelacademies 
en werd in divers samengestelde teams 
ontwikkeld. Het uiteindelijke resultaat is dat 
de kwaliteit van de ervaringsdeskundige inzet 
inzichtelijk is voor alle hiervoor genoemde 
betrokken partijen.

In samenwerking met een werkgroep van 
ervaringsdeskundigen, cliëntvertegen-
woordigers en professionals is een Generieke 
Module Ervaringsdeskundigheid ontwikkeld. De 
generieke module bevat concrete handvatten, 
aanbevelingen en aanwijzingen voor het werk 
van ervaringsdeskundigen, collega’s, managers 
en beleidsmakers om de kwaliteit van deze 
inzet te legitimeren en waarborgen.

DEELPROJECT 3
Leerplan & Toetsingskader
Projectleiding: Dienke Boertien van 
Kenniscentrum Phrenos

Het Leerplan Ervaringsdeskundigheid 
is ontwikkeld. Het is een leerplan voor 
mbo- en hbo-beroepsopleidingen en 
cursorisch onderwijs van mbo 2 niveau 
tot het masterniveau 7. Naast het leerplan 
is ook een toetsingskader ontwikkeld om 
beroepsopleidingen, cursorisch onderwijs, 
nascholingstrajecten, praktijkleerroutes en 
EVC-trajecten te kunnen toetsen.

DEELPROJECT 4
Professioneel Statuut 
Projectleiding: Marjo Boer

Er is gewerkt aan het ontwikkelen van beroeps-
registratie, een beroepscode en een advies 
voor een dynamische kennisbank. Met de 
komst van deze producten bleek het nodig om 
het bestaande beroepscompetentieprofi el te 
actualiseren en te verbreden. Samen vormen 
ze met het hebben van een beroepsvereniging, 
een beroepscompetentieprofi el en richtlijnen 
voor opleidingen het Professioneel Statuut van 
de ervaringsdeskundige als beroep.

DEELPROJECT 1
Een inventarisatie van de huidige stand van 
zaken
Projectleiding: Alie Weerman van 
hogeschool Windesheim 

Een onderzoek naar de huidige stand van 
zaken met betrekking tot de inzet van 
ervaringsdeskundigheid. Het betrof een 
inventarisatie onder ervaringsdeskundigen 
en bestuurders van organisaties (ggz en 
aanpalende sectoren) en resulteerde in een 
rapportage. 

DEELPROJECT 2
Generieke module Ervaringsdeskundigheid 
Projectleiding: Nicole van Erp van 
het Trimbos-instituut

SAMENWERKINGEN 
De projectuitvoering van de verschillende 
deelprojecten lag in handen van de Vereniging 
van Ervaringsdeskundigen (VvEd), het 
Trimbos-instituut, Kenniscentrum Phrenos 
en hogeschool Windesheim. De algehele 
projectleiding lag in handen van Marjo 
Boer. Daarnaast werd samengewerkt met 
andere partijen die te maken hebben met 
ervaringsdeskundigheid.


