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Waar zit ervaringskennis?



Ervaringsdeskundigheid Professionaliseert

• Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid
• Beroepsvereniging (VVED)
• Beroepsregister in wording
• Landelijk curriculum op MBO en HBO- niveau en  Masterniveau in de maak
• In vele rollen, aparte functie  ‘ervaringsdeskundige’ of als extra (een 

addendum) bij bestaande functie
• Nieuw: de Zorgprofessional-met-Ervaringsdeskundigheid (ZME)



Ervaringen, 
ervaringskennis en 
ervaringsdeskundigheid

 
    Ervaringen  

    (met beperkingen en herstel) 

  ↓ 

Ervaringen van anderen           Analyse en reflectie  Andere bronnen 

↓                   ↓    ↓ 

→                                    Ervaringskennis           ← 

  ↓ 

         Aanleren  van vaardigheden 
         voor professionele inzet 

  ↓ 

      Ervaringsdeskundigheid 

  ↓ 

        Ingezet in verschillende rollen  
       van ervaringsdeskundigen 



Lastig te verwoorden 
kennis

Het gaat vaak om ervaringen waarop stigma 
rust.

Ervaringen waarover je moeilijk kunt praten, 
omdat ze schaamte en veroordeling 
meebrengen. 

Ervaringen die pijn oproepen bij jezelf en 
ongemak en onmacht bij de ander.

Ervaringen die vaak samenhangen met 
misbruik, geweld, uitsluiting, verwaarlozing.



Bijdrage 
ervaringskennis

Expressie geven aan lastige ervaringen

Schaamte en stigma verzachten

Aansluiten en verbinden

Meeresoneren en voelsprieten gebruiken

Hoop bieden 

Rolmodel zijn en kwartiermaken

Brug tussen leefwereld en systeemwereld

Creatieve werkwijzen toepassen

De complexiteit van situaties begrijpen



meeresoneren
woordloos



De kwaliteit van Ervaringskennis uit zich in PEPPER 

Praktisch
Existentieel.
Politiek-kritisch
Persoonlijk
Ethisch
Relationeel.



Consortium PEPPER

• Ervaringsdeskundigheid vormgeven in visie 
en beleid.

• Het benutten van ervaringsdeskundigheid  
in de hele organisatie in diverse rollen en 
posities. 

• Het creëren van beweging gericht op 
destigmatisering diversiteit en inclusiviteit.



Boedelscheiding van kennis opheffen







Wat als zorgprofessionals 
gepeperd gaan werken?

• afwijzing, stigma en schaamte;
• disbalans en vermoeidheid;

• opspelen van trauma;
• twijfel en onwennigheid;
• verwarring over de beroepsidentiteit.



Hoofdconclusies actie-onderzoek 
Raak!Ervaringsdeskundigheid

• Er is een groot potentieel ervaringskennis (ongeveer 47% van de 
respondenten).  Een groot deel gebruikt dat in het contact met cliënten of 
collega’s, zowel impliciet maar (een kleiner deel) ook expliciet.  

• 20% van degenen met relevante ervaringen wil geschoold worden in 
ervaringsdeskundigheid, maar er is schroom en ambivalentie, waarbij het 
stigma een rol speelt. 

• De Zorgprofessional-met-Ervaringsdeskundigheid (ZME ) doorloopt een 
transformatie die tijd en moed vraagt en leidt tot een nieuwe 
beroepsidentiteit. 

• Ervaringskennis erkennen en benutten betekent het inbrengen van andere 
kwaliteitseisen en heeft dus impact op de hele organisatie. 

• Er is verwarring in enkele organisaties over het verschil tussen ‘openheid’, 
‘coming out’  en ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigheid vraagt 
scholing.

• Ervaringsdeskundigheid erkennen leidt tot méér emoties en weerstand dan 
bij het introduceren van andere aanvullende deskundigheden.



Conclusies actie-onderzoek Ervaringswijs



Enkele conclusies Ervaringswijs

• 81% van de professionele medewerkers heeft zelf ervaringen met huiselijk geweld; ruim de helft wil leren 
deze ervaringen professioneel in te zetten in het werk.  

• Tegelijkertijd is ervaringsdeskundigheid van oudsher iets dat je niet hoeft te leren, je had dat gewoon op 
grond van je eigen ervaringen. Ervaringsdeskundigheid wordt niet geassocieerd met professioneel 
werken. 

• De nieuwe betekenis van ervaringsdeskundigheid als professionele beroepscompetentie is grotendeels
onbekend.  Er is behoefte ontstaan aan structuur, kaders en kwaliteitscriteria. 

• Hulpverleners met ervaringsdeskundigheid merken hoe moeilijk het is voor hun collega’s om concreet
(door) te vragen naar geweld dat is gebeurt en hoe verhullend het taalgebruik is dat daarbij wordt
gebruikt. De term ‘huiselijk geweld’ kan ook verhullend zijn.



Enkele aandachtspunten ervaringsdeskundigheid

• Heroïsche opstelling die andere beschaamt ( ‘ik heb het overwonnen, dus jij kunt het 
ook’). 

• Projectie van eigen verhaal en visie: denken dat het bij iedereen zo gaat als bij jou.

• Te veel  in een rol terecht komen van aanklager (‘we verwachten van jou een kritische 
rol’) , redder (‘weet jij er raad mee’?’ of slachtoffer (‘kun je het wel aan’?)

• Gesmoord worden in het ‘systeem’.  

• Te sterke afsplitsing  in één rol (die van ervaringsdeskundige).  



Advies: Doe het niet of
doe het duurzaam

- 1 ervaringsdeskundige leidt niet tot integraal
benutten van ervaringskennis.

- Ervaringsdeskundigen in afgesplitst team 
houdt verandering tegen.

- Ervaringskennis van managers/bestuurders
en reguliere hulpverleners ruimte geven is 
nodig.

- Ervaringskennis als noodzakelijke kennis
opnemen in uitgangpunten.

- Operationaliseren in beleid: 
personeelsbeleid, verzuimbeleid, 
k li i



Dank u voor uw 
aandacht
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