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Waarom een generieke module  
Ervaringsdeskundigheid?

• Kwaliteitsverbetering en financiering inzet ED

• Kwaliteitsstandaard met aanbevelingen voor ED, 
andere professionals, managers en bestuurders

• Onderdeel kwaliteitssysteem ED
(inventarisatie, opleidingen + toetsingskader, kwaliteitsregister) 



Wie waren erbij betrokken?

• Werkgroep GM Ervaringsdeskundigheid

• Projectgroep Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos

• Focusgroepen met cliëntvertegenwoordigers, ED, andere prof 

• VvED, MIND, Windesheim, ZonMw, VWS, AKWA, 
ZN, ZIN, Nederlandse GGZ



Bronnen



Uitgangsvragen 
• Wat zijn risicofactoren, c.q. valkuilen waarmee 

ervaringsdeskundigen in hun werk te maken kunnen krijgen? 

• Welke cultuuromslag beoogt de inzet van ED te realiseren? Welke 
houding vraagt dit van ED, andere professionals en managers?

• Wat is de (ervaren) impact van de inzet van 
ervaringsdeskundigheid, zowel individueel als groepsgewijs?

• Wat zijn belangrijke randvoorwaarden 
voor de inzet van ervaringsdeskundigheid?



Risicofactoren
en valkuilen



• Onduidelijkheid over de rol en positie van de ervaringsdeskundige;
• Wij-zij houding tussen ED en andere professionals;
• Onduidelijkheid over de onderscheidende inzet van ED 

-> gevaar van ‘inkapseling’;
• Onbegrip en stigmatisering door andere professionals;
• Risico op uitval van ervaringsdeskundigen, 

o.a. door gebrek aan  draagvlak;
• Uitdagingen in het bewaken van grenzen 

en het behoud van identiteit als ED.



Cultuuromslag



• Ervaringskennis gelijkwaardig aan    
wetenschappelijke en professionele 
kennis;
• Inzicht over wat ervaringskennis inhoudt;
• Gelijkwaardige relatie tussen cliënten, ED 

en andere professionals;
• Professionals zetten professionele kennis 

volgend bij het proces van de cliënt in;
• Kunnen omgaan met ongemak wanneer 

inzichten vanuit ervaringskennis niet 
overeenkomen met professionele 
inzichten.



Impact



Individuele inzet ED

Effectstudies
• Kleine effecten op herstel en empowerment;
• ED met onderscheidende rol meer impact dan 

andere ED;
• Facilitering ED van belang voor impact;
• Geen duidelijke methodiek of aanpak.

Kwalitatieve studies
Cliënten voelen zich beter begrepen, contact is 
gelijkwaardiger, cliënten meer vertrouwen in de 
toekomst, meer hoop en minder (zelf)stigma



Groepsgewijze inzet ED

Effectstudies
• Meeste bewijs WRAP & Herstellen doe je zelf;
• Kleine effecten op herstel, hoop en kwaliteit 

van leven;
• Rol ED helder en onderscheidend;
• Methodiek duidelijk beschreven.

Kwalitatieve studies
Cliënten meer zelfinzicht, verantwoordelijkheid 
en eigen regie, meer oog voor kwaliteiten en 
talenten.



Randvoorwaarden



• Ondersteuning van ED door coaching, inter- en supervisie;
• Uitwisseling tussen ED, andere professionals & managers over de 

onderscheidende rol ED; 
• Aandacht voor welzijn ED (zelfzorg, werkaanpassingen);
• Faciliteren contact andere ervaringsdeskundigen;
• Draagvlak binnen alle lagen van de organisatie; 
• Inzet ED in visie en strategisch beleid van de organisatie;
• Helderheid over benodigde kwaliteiten en opleiding/scholing ED;
• Betaling van ervaringsdeskundigen.



Aanbevelingen



Aanbevelingen ED
• Reflecteer bij de inzet van ervaringsdeskundigheid op de vraag in 

hoeverre deze methodiek of aanpak gebaseerd is op de uitgangspunten 
die in het BCP ED (H 3) zijn geformuleerd;

• Ontwikkel en scherp vaardigheden aan om open het gesprek te voeren 
met cliënten, naasten en andere professionals over herstel en eigen 
regie en de spanning die kan ontstaan bij verschillende perspectieven;

• Houd onderscheidende inzet van ervaringsdeskundigheid voor ogen en 
hoe je deze het beste naar voren kunt brengen. Pas als je dit voor jezelf 
helder hebt en goed onder woorden kunt brengen, kun je vragen 
hierover in het team en de organisatie beantwoorden.



Aanbevelingen andere professionals
• Ontwikkel en scherp vaardigheden aan hoe je open kan zijn over je 

eigen ervaringen van kwetsbaarheid en inzicht kan ontwikkelen over 
de betekenis van ervaringskennis en hoe dit verschilt van professionele 
en wetenschappelijke kennis;
• Reflecteer wat ervaringen van cliënten met jezelf doen. Het kunnen 

verdragen van ongemak en pijn die je zelf daarbij ervaart en daarover 
kunnen spreken met cliënten, zonder het direct op te willen lossen, kan 
van grote meerwaarde zijn;
• Zorg ervoor dat professionele en wetenschappelijke kennis beter aan 

sluiten bij het persoonlijke proces van cliënten en dat zij eigenaar 
worden van hun eigen herstelproces.



Aanbevelingen managers, bestuurders
• Creëer bewustzijn en organiseer gezamenlijke reflectie op de 

betekenis van herstel en de inzet van ervaringsdeskundigheid op alle 
niveaus van de organisatie;

• Zorg voor een gezamenlijke visie op herstel en ervaringsdeskundigheid 
en maak duidelijk wat ED kunnen toevoegen aan het team. Zorg dat 
het team/ e organisatie goed voorbereid is op de komst van ED;

• Geef ED de gelegenheid om een peer-support omgeving in te richten 
binnen de eigen organisatie en faciliteer samenwerking met peer-
support omgevingen buiten de ggz (bijv. zelfregieorganisaties).



Vragen?


