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Inhoud van deze presentatie

Opdracht tot 
herziening

Organisatie van 
de opdracht

Werkwijze Inhoud Hoe nu verder?



De opdracht tot herziening

Historisch perspectief De aanvraag en 
opdracht

Verwachtte uitkomsten



De organisatie van de opdracht

Projectgroep

Werkgroep

Stuurgroep

Focusgroep werkgevers en gemeenten

Focusgroep opleidingen



Werkwijze

• Cyclisch werken
• Domeinen
• Verhouding met KvE
•Herstel?
• Ruimte voor ervaringskennis



Hoofdstuk 2
Beroepscontext



Beroepscontext
• instellingen voor ggz en verslavingszorg

• psychiatrische afdelingen van algemene en/of 
academische ziekenhuizen

• regionale instellingen voor beschermd wonen 

(RIBW)

• cliënten-, familie- en zelfregieorganisaties 

• re-integratiebedrijven en UWV 

• (lokale) overheid en uitvoeringsorganisaties, 

• zoals schuldhulpverlening

• sociale basis en sociale wijkteams 

• organisaties voor jeugdzorg 

• justitiële settingen 

• organisaties voor maatschappelijke opvang 

• welzijnsorganisaties

• somatische zorginstellingen

• organisaties voor verstandelijk of lichamelijk 

gehandicapten 

• revalidatiecentra

• gezondheidscentra

• vluchtelingenopvang 

• beroepsopleidingen 

• lectoraten en kenniscentra



Context

De essentie in alle contexten is dat ruimte wordt gemaakt voor 
ervaringskennis, zowel op uitvoerend als op organisatorisch en 
maatschappelijk niveau. 

Bij ervaringskennis gaat het om ervaringen met een 
ontwrichtende situatie en de gevolgen daarvan (bijvoorbeeld 
uitsluiting) en om het zoeken naar een nieuwe balans in het leven 
en het vinden van de juiste zorg en ondersteuning



Positie
Wat onderscheidt een ervaringsdeskundige? 
Ervaringsdeskundigen onderscheiden zich van andere 
professionals doordat zij weten hoe ruimte te maken voor 
ervaringskennis in het uitvoerende proces, binnen de organisatie 
en breder in het beleid en de samenleving. 
Zij hebben geleerd waar de zorg of dienstverlening onbedoeld 
belemmeringen opwerpt, tegenwerkt of zelfs traumatiseert of 
waar die juist ruimte kan maken. En waar het beleid en de 
samenleving ruimte maakt of juist uitsluit. Deze ervaringskennis 
kunnen zij inzetten voor anderen.



Functies
1. Ondersteunen van zelfhulpprocessen van individuen en groepen;
2. Coachen van andere professionals;

3. Deskundigheidsbevordering voor cliënten, ervaringsdeskundigen en andere        
professionals, managers en beleidsmakers; 

4. Adviseren bij de inrichting van persoonsgerichte, humane en toegankelijke zorg 
en dienstverlening; 
5. Onderzoek doen vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigheid; 

6. Ontwikkelen en coördineren van visievorming en beleid vanuit 
ervaringsdeskundigheid;

7. Ontwikkelen van anti-stigma activiteiten.



Hoofdstuk 3
Kern van
ervarings-

deskundigheid



Ervaring, ervaringskennis 
en ervaringsdeskundigheid

Een ervaringsdeskundige heeft het 
vermogen om op grond van eigen en 
collectieve ervaringskennis ruimte te 
maken voor het verkennen, ontwikkelen 
en benutten van ervaringskennis



Ervaringsdeskundigheid

Pijler1 : Methodische zelfhulp
Bij methodische zelfhulp scheppen groepen samen ruimte om nieuwe 
mogelijkheden en kracht te zoeken en te vinden

Pijler 2: Emancipatie 
Bestaande structuren moeten plaats maken voor andere (machts) 
verhoudingen die vraag- en cliëntsturing mogelijk maken.

Vrije ruimte als kernwaarde
Vanuit vrije ruimte ontdekken mensen in herstel en ontwikkelprocessen 
vaak ruimte voor een nieuw inzicht, voor betekenis, voor wat zin geeft.



Hoofdstuk 4
Taken



Vier kerntaken 
1. Ruimte maken voor ervaringskennis bij het herstel of de persoonlijke 

ontwikkeling van mensen die ontwrichtende situaties en de gevolgen daarvan 
ervaren

2. Bevorderen van persoonsgerichte, gelijkwaardige en toegankelijke zorg, 
ondersteuning en dienstverlening

3. (Beleids)beïnvloeding van de systeemwereld om die dienend te maken aan de 
leefwereld om zodoende empowerment, diversiteit en inclusie te bevorderen

4. De eigen en collectieve ervaringskennis inzetten ter versterking van het 
vakgebied en de positionering van het beroep



Hoofdstuk 5
Kritische

beroepssituaties 
en 

spanningsvelden



Kritische beroepssituaties en 
spanningsvelden
• De relatie tussen ervaringskennis, professionele kennis en 

wetenschappelijke kennis
• Nabijheid en afstand
• Zingeving en zinloosheid en pijn kunnen verdragen
• Kracht en Kwetsbaarheid
• Nieuwe en bestaande cultuurwaarden
• Trots en schaamte, (zelf)stigma en uitsluiting



Hoofdstuk 6
Competenties



De competenties
1. Kan zich wederkerig en gelijkwaardig opstellen in contact en kan daarbij de eigen en collectieve 
ervaringskennis inzetten; 

2. Kan gebruik maken van methoden, technieken en hulpmiddelen passend bij het vakgebied 
ervaringsdeskundigheid;

3. Kan op meerdere niveaus vanuit gelijkwaardigheid samenwerken en zich positioneren; 

4. Kan vanuit ervaringskennis veranderingsgericht adviseren over zorg, ondersteuning, 
dienstverlening en beleid;

5. Kan conceptueel, normatief en beroepsmatig denken en handelen;

6. Kan de eigen deskundigheid onderhouden en ontwikkelen .



Hoofdstuk 7
Beroepsniveaus



Beroepsniveaus/Functies
Niveau van beroepsuitoefening
In het beroepsregister van ervaringsdeskundigen worden drie niveaus 
onderscheiden:

1. Ondersteunend en assisterend ervaringsdeskundige 
2. Uitvoerend en coördinerend ervaringsdeskundige 
3. Coördinerend en leidinggevend ervaringsdeskundige 

Het niveau van de beroepsuitoefening wordt bepaald aan de hand van 
de complexiteit, transfer, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van 
het werk





Belangrijkste verschillen met het oude BCP-E

• Breed toepasbaar in meer domeinen

• Meer generiek, minder specifiek

• Ruimte voor nadere uitwerking in diverse domeinen

• Verbonden met KvE

• Ruimte maken voor ervaringskennis als rode draad



Implementatie en communicatie

• Implementatie binnen de domeinen

• Communicatie via de VvED

Note to self
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