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1 Inleiding
Deze handreiking is bedoeld voor  
mensen die geïnteresseerd zijn in alles 
wat er komt kijken bij het inzetten van 
vrijwilligers of beroepskrachten met 
ervaringskennis of -deskundigheid. In  
de handreiking vind je adviezen en tips 
die je kunt gebruiken wanneer jouw 
organisatie ervarings deskundigen inzet 
of wil gaan inzetten (zowel binnen de 
eigen organisatie als daarbuiten).

We richten ons op de inzet van ervarings   -
deskundigheid in al zijn verschijnings-
vormen. Tips kunnen relevant zijn voor 
bijvoorbeeld patiënten verenigingen of 
cliënten  organisaties van waaruit op 
basis van ervaringskennis- of deskundig-
heid voorlichting wordt gegeven. Voor 
ggz- of jeugdzorginstellingen die 
ervarings             des kundigen inzetten om  
cliënten te ondersteunen. Of platforms 
van erva rings      deskundigen die zich als 
belangen  behartiger sterk maken voor  
het onder werp waar ze ervaren en  
deskundig in zijn. 

De handreiking is gemaakt binnen  
een door het Verwey-Jonker Instituut 
uit gevoerd onderzoek in samen-
werking met platform HOPE. Vanuit
platform HOPE zetten ervarings-
deskundigen hun ervaringskennis  
in ten behoeve van slachtoffers van 
seksuele kinder    uit buiting. Voor dit 
onderzoek hebben we in 2021 in 
totaal tien coördinatoren en mede-
werkers van organisaties geïnterviewd 
over de inzet van ervaringskennis  
of -des kundig heid. De meeste  
van hen zijn werkzaam bij een zelf  -
regie- en herstelinitiatief of belangen-
organisatie. In sommige  
gevallen waren deze  
respondenten ook zelf 
ervarings    des kundig. 
De inzichten uit de 
interviews zijn ver-
werkt en aangevuld 
met deskresearch en 
onder meer gebruikt 
voor deze hand reiking 
voor organisaties die 
ervarings deskundigen  
(willen) inzetten.

https://platformhope.nl/
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Voor een heldere begripsomschrijving 
van ‘ervaringsdeskundigheid’ wordt  
vaak een onderscheid gemaakt tussen 
ervaring, ervaringskennis en ervarings-
deskundigheid. 

Ervaringsdeskundigheid begint bij de 
ervaringen zelf; ervaringen met een 
beperking, ziekte, handicap, aandoening, 
ontwrichting, crisis, en het vinden van 
een nieuw evenwicht. Vervolgens kan 
hierover kennis ontstaan. Het begint op 
individueel niveau, met de cliënt of verwant 
die zelf kennis heeft opgebouwd over zijn 
of haar situatie. Belangrijk hierbij is dat 
het niet alleen gaat over ervaring met de 
beperking, ziekte et cetera zelf, maar ook 
over hoe je ermee omgaat. Het gaat hierbij 
om begrippen als eigen ontwikkeling, 
ontplooiing, weerbaarheid, veerkracht en 
herstel1. De volgende stap is het met de 

nodige afstand kijken naar de eigen situatie, 
hierop reflecteren, en deze verbinden met 
ervaringskennis van anderen. Zo ontstaat 
(algemenere) ervaringskennis. Als mensen 
hebben geleerd hoe ze die kennis breder 
kunnen inzetten, in beleid of ondersteuning 
van anderen, is sprake van ervarings
deskundigheid2.

	 	Definitie	van	
ervaringsdeskundigheid

1   Herstellen betekent in deze context dat iemand nieuwe betekenis kan geven aan zijn leven en een betekenisvolle 
rol kan vervullen in de samenleving. Kortom het (leren) leven met een ontwrichtende aandoening, beperking of 
kwetsbaarheid.

2  Bron: Startnotitie-Ervaringsdeskundigen-in-het-sociaal-domein.pdf (movisie.nl)

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Startnotitie-Ervaringsdeskundigen-in-het-sociaal-domein %5BMOV-13952652-1.0%5D.pdf
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Illustratie is gebaseerd op Hilko Timmer, 
coördinator Bureau Herstel SBWU in:  

Van Erp e.a., Basiscurriculum ervarings
deskundigheid; bouwstenen voor onderwijs en 

opleidingen voor ervaringsdeskundigen. Utrecht: 
Trimbosinstituut / Kenniscentrum Phrenos, 2015

In deze handreiking gaat het om vrij willigers  
en beroepskrachten met ervarings kennis of 
ervaringsdeskundigheid. Voor de leesbaarheid 
van de handreiking hebben we er voor gekozen 
om al deze mensen ‘ervaringsdeskundigen’ te 
noemen, hoewel zij dus niet allemaal daad-
werkelijk ervarings deskundig zijn volgens  
de hiervoor gegeven definitie. 
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Tips en adviezen
Zet jouw organisatie ervarings-
deskundigen in? Beoog je dit te gaan 
doen? Of ben je van plan om een 
organisatie die ervarings deskundigen 
inzet op te richten? Dan is deze hand-
reiking iets voor jou! Hieronder staan 
zestien tips om je  voordeel mee te doen. 
De tips zijn ingedeeld aan de hand van  
de volgende onderwerpen: 

•   De inzet van ervarings deskundigen 
 
•    Het aanstellen van een coördinator 
 
•    Het verwerven en uitvoeren van 

externe opdrachten 
 
•   Lobby en belangenbehartiging

2 
De laatste drie onderwerpen zullen niet 
op alle organisaties van toepassing zijn. 
Voor een organisatie die zich niet richt 
op lobby en belangenbehartiging, zal dit 
onderwerp bijvoorbeeld niet relevant 
zijn. Elk onderwerp kan apart bekeken 
worden en je kunt hierbij zelf kiezen 
over welk(e) onderwerp(en) je de tips  
wilt lezen. 

Bij de tips vind je aanvullende informatie 
vanuit de deskresearch en interviews 
met coördinatoren en mede werkers  
van organisaties die ervarings-
deskundigen inzetten. 
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TIP 1: Zorg voor een  
gezamenlijke visie  
en missie 
Het is belangrijk om als organisatie  
een duidelijke missie en visie te hebben. 
Kort samengevat is een visie waar een 
organisatie voor staat en een missie  
wat je als organisatie wilt bereiken3.  
Het formuleren van een gezamenlijke 
visie en missie geeft richting aan de  
organisatie. Het zorgt voor binding 
tussen de ervarings deskundigen en 
voor een duidige communicatie richting 
anderen bij bijvoorbeeld voorlichting 
of belangenbehartiging. Wanneer jouw 
organisatie externe opdrachten uitvoert, 
helpt een visie en missie bij het bepalen 
van welke opdrachten jouw organisatie 
wel of niet wil gaan uitvoeren.    

De inzet van ervaringsdeskundigen
Deze	zeven	tips	zijn	gericht	op	organisaties	die	ervaringsdeskundigen	inzetten	of	willen	 
gaan	inzetten	(zowel	binnen	de	eigen	organisatie	als	daarbuiten).	

3  Bron: https://beleidsplanning.socius.be/2-1-het-belang-
van-je-missie-visie/ 

Een geïnterviewde 
zegt: “Je moet van te 
voren een algemene  
visie delen: Welke bood
schap willen we naar 
buiten brengen? Als 
platform is het nood
zakelijk om deze visie  
te delen. Daarbuiten 
kunnen mensen wel  
verschillende ideeën 
hebben onderling en  
persoonlijke nuances 
zijn natuurlijk prima.”

“

https://beleidsplanning.socius.be/2-1-het-belang-van-je-missie-visie/ 
https://beleidsplanning.socius.be/2-1-het-belang-van-je-missie-visie/ 
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Ervaringsdeskundigen kunnen  
binnen verschillende contexten en in 
verschillende rollen actief zijn als:

•   ondersteuner/begeleider/ 
maatje/coach 

•  beleidsbeïnvloeder
•  deskundigheidsbevorderaar
•  onderzoeker 
•  initiator van vernieuwing4

 
Denk als organisatie goed na over de 
context waarin de ervaringsdeskundigen 
worden ingezet en de rol die zij zullen 
vervullen. Wanneer dit helder is, dan 
zorgt dit voor duidelijkheid binnen jouw 
eigen organisatie over wat er van de 
ervaringsdeskundigen wordt verwacht. 
Daarnaast zorgt dit voor een duidelijke 
profilering richting eventuele externe 
partijen zoals potentiële opdracht-
gevers of samen werkingspartners. Zij 
weten dan wat zij van jouw organisatie 
kunnen vragen en verwachten.

TIP 2: Denk na over de 
context waarin jouw 
organisatie ervarings-
deskundigen inzet en de 
rol die zij daarin vervullen

 4  Bron: Startnotitie-Ervaringsdeskundigen- 
in-het-sociaal-domein.pdf (movisie.nl) 

Een duidelijke uiteenzetting over 
de verschillende rollen waarin 
ervaringsdeskundigen actief zijn, 
is te vinden in de startnotitie 
Ervaringsdeskundigen in het sociaal 
domein van Movisie (2018):  

De rol die het verst is ontwikkeld, vooral 
in de ggz, is die van ‘hulp’ in de zin van 
een ondersteuner, begeleider, maatje, 
coach, etc. Het idee is dat de ervarings
deskundige in deze rol een meerwaarde 
heeft, omdat degene aan kan voelen hoe 
de innerlijke leefwereld van mensen met 
soortgelijke ervaringen eruit ziet, en 
vanuit daar naast mensen kan staan. 
De ervarings deskundige kan daardoor 
andere vragen stellen, en op een over
tuigende manier het omgaan met stigma, 
schaamte, incompetentie, onmacht en 
ongemak begrijpen. Vanuit deze kennis 
en positie kan de ervarings  deskundige 
hulp en ondersteuning bieden. Boven
dien kan de ervarings deskundige een 
hoop gevend perspectief inbrengen: in 
het contact met de ervarings deskundige 
kan bij de cliënt niet alleen bewustzijn 
van het anders zijn groeien, maar ook 

 
Ondersteuner, begeleider, 
maatje, coach

hoop en perspectief. De cliënt kan 
namelijk bij mensen met vergelijk bare 
problematiek zien dat een ervarings
deskundige ondanks deze problematiek 
toch weer functioneert. Dat geeft hen
zelf ook de hoop dat er voor hen een weg 
naar herstel of empowerment mogelijk 
is. De ervarings deskundige vervult  
hiermee een voorbeeldfunctie. Naast 
hulp aan een enkel individu, kan een 
ervaringsdeskundige deze rol ook op 
groepsniveau ver vullen. Een voorbeeld 
hiervan is ‘peersupport’. Al jarenlang 
bestaan er lotgenoten- en zelfhulp-
groepen op verschillende vraag stukken 
in het sociaal domein, zoals het 
omgaan met psychiatrische 
beperkingen, problemen rond 
armoede en schulden, mantel 
zorg, verslaving, etc. 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-11/Startnotitie-Ervaringsdeskundigen-in-het-sociaal-domein.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-11/Startnotitie-Ervaringsdeskundigen-in-het-sociaal-domein.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-11/Startnotitie-Ervaringsdeskundigen-in-het-sociaal-domein.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-11/Startnotitie-Ervaringsdeskundigen-in-het-sociaal-domein.pdf
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Beleidsbeïnvloeder 
Er zijn veel plaatsen in het sociaal domein 
waar men ervaringsdeskundigen en/of 
mensen met ervaringskennis betrekt bij 
beleidsvoorbereiding, uitvoering en/of 
evaluatie. De beïnvloeding van beleid kan 
zowel gaan om beleid van de overheid, als 
van instellingen. Professionals en bestuur
ders kunnen ervaringskennis gebruiken 
om (beleid over) hulp en ondersteuning te 
bieden die beter aansluit bij de behoeften 
en noden van mensen met een beperking of 
aandoening. Als gemeenten of instellingen 
in bredere zin belang hechten aan de input 
van ervaringskennis in het beleids proces, 
dan vraagt dat om 
andere vormen om 
dit meedenken  
en doen te  
organiseren. 

Deskundigheids bevorderaar 
Als ervaringskennis een aparte kennis
bron is, ligt het voor de hand dat deze 
gericht wordt ingezet. In het onder wijs, 
beleid en sociale wijkteams zijn ervarings
deskundigen in deze rol te vinden. In met 
name het beroeps onderwijs komen er 
steeds meer ervarings deskundigen die een 
onder deel van het les programma invullen, 
als codocent. Omdat hun verhalen iets 
wezenlijks toevoegen aan de kennis die de 
docent uit theorie en geobjecti veerde  

Concrete voorbeelden hiervan zijn te 
vinden in de brochure ‘Ervaringskennis 
in beleid’. Hierin staat per fase van het 
gemeentelijke beleidsproces beschreven 
hoe ervaringskennis en ervarings
deskundigheid optimaal kunnen wor
den benut.

kennis over kan brengen. Dit geldt ook 
voor zittende professionals. Als ervarings
  deskundigen aan een hulp verleners team 
worden toe gevoegd, is dat deels om de 
collega’s te informeren, maar ook om 
hen feedback te geven op hun handelen. 
Of wijkteams vragen scholing aan een 
ervarings deskundige, al dan niet in 
combinatie met een hulp verlener. Tot 
slot bieden ervarings deskundigen 
deskundigheids bevordering aan 
beleidsmedewerkers. 

https://www.movisie.nl/publicatie/ervaringskennis-beleid
https://www.movisie.nl/publicatie/ervaringskennis-beleid
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Meer weten?
Hiernaast is er in de literatuur nog  
een indeling op basis van verschillende 
rela tionele rollen te vinden. Als onder -
steuner van hulpverlening kun je de  
rollen van de ervarings deskundige  
aanduiden als ‘bruggen bouwer’, ‘bond-
genoot’, ‘veranderaar’, ‘luis in de pels’  
of ‘rolmodel’. Zie deze animatie voor  
een uitleg over deze vijf rollen5 . 

 5  Bron: Welke rollen kun je als ervaringsdeskundige  
vervullen? - Niets Over Ons Zonder Ons 

Initiator van vernieuwing 
Naast de bovengenoemde formele 
 rollen, nemen sommige ervarings 
deskundigen de rol van innovator op 
zich. Zij signaleren tekorten in het aan
bod van de bestaande hulp verlening  
en ontwikkelen alter natieven. Voor
beelden hiervan zijn onder andere  
de zelfregiecentra. Vanuit eigen
schappen als vinding rijk heid, onder
nemerschap en door zettingsvermogen 
zetten ervaringsdeskundigen nieuwe  
initiatieven op die nauw aansluiten  
bij de ervaring van de leefwereld.

Onderzoeker 
Ervaringsdeskundigen zijn soms  
betrokken bij onderzoek in het sociaal 
domein. Dat kan al bij het opstellen 
van de onder zoeksagenda. De inbreng 
van ervaringsdeskundigen heeft dan als 
doel ervoor te zorgen dat de beoogde 
onderzoeken gaan over vragen die daad
werkelijk relevant zijn voor mensen in 
kwetsbare posities. Ook bij de uit voering 
van het onderzoek kunnen ervarings
deskundigen een rol spelen: adviserend  
of als medeonderzoeker. Dit kan een 
principiële keuze zijn voor betrokken
heid van de doelgroep (niet over maar 
met hen), maar ook een manier om 
betere onderzoeks resultaten te krijgen. 
Dit laatste kan het geval zijn wanneer 
onderzoekers met ervarings kennis beter 
in staat zijn de betreffende doelgroep te 
bereiken en/of te bevragen. 

https://www.youtube.com/watch?v=nytkyQwGUds
https://nietsoveronszonderons.nl/veelgestelde-vragen/welke-rollen-kun-je-als-ervaringsdeskundige-vervullen/#:~:text=Als%20ondersteuner%20van%20hulpverlening%20kun,een%20bijdrage%20leveren%20als%20ervaringsdeskundige.
https://nietsoveronszonderons.nl/veelgestelde-vragen/welke-rollen-kun-je-als-ervaringsdeskundige-vervullen/#:~:text=Als%20ondersteuner%20van%20hulpverlening%20kun,een%20bijdrage%20leveren%20als%20ervaringsdeskundige.
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TIP 3: Bepaal over 
welke competenties de 
ervaringsdeskundigen 
dienen te beschikken 
Bij het aantrekken en selecteren van 
nieuwe ervaringsdeskundigen is het van 
belang om vooraf goed na te denken over 
vereiste competenties. Deze dienen aan 
te sluiten bij de te vervullen rollen en con-
texten waarbinnen de ervaringsdeskun-
digen worden ingezet. Daarnaast is het 
belangrijk om na te denken over welke 
specifieke ervaringen de ervaringsdes-
kundigen dienen te beschikken. En wordt 
verwacht dat iemand ervaringskennis 
heeft of ervaringsdeskundig is? Ook  
is het van belang dat de ervarings-
deskundigen ver genoeg zijn in hun eigen 
herstel en hierin voldoende zelfinzicht 
hebben, weten waar hun grenzen liggen, 
en vaak ook dat zij zelfregie versterkend 
kunnen werken (dit laatste is vooral  
van belang in de rol van onder steuner/
begeleider/maatje/coach). 

Beroepscompetentieprofiel  
Ervaringsdeskundigheid 
Het Beroepscompetentieprofiel 
Ervarings deskundigheid (BCP-E) uit 2013 
is grotendeels geschreven vanuit het 
perspectief van de ggz en verslavings-
zorg. Dit beroepscompetentieprofiel  
is in 2022 geactualiseerd en verbreed. 
De kern van ervaringsdeskundigheid in 
dit nieuwe beroepscompetentieprofiel 
bestaat uit het vermogen om ruimte  
te maken voor de ontwikkeling van 
ervaringskennis op het niveau van het 
individu, de organisatie en de samen-
leving. In het beroepscompetentie-
profiel is een set van competenties  
die horen bij de beroepsmatige inzet  
van ervarings deskundigen te vinden  
(zie hiernaast).  

Een geïnterviewde merkt op: 
“Hoe meer zelfinzicht iemand 
heeft, hoe verder iemand vaak 
is. Ik heb soms liever dat iemand 
zegt: ”Ik twijfel een beetje of 
het niet te vroeg voor me is”, 
dan dat iemand zegt: “Ja ik 
wil dit heel graag, want ik heb 
mijn behandeling gehad en er is 
mij aangeraden om ervarings
deskundige te worden”.

De beschreven competenties zijn voor 
alle ervaringsdeskundigen relevant,  
ongeacht de functie, rol, organisatie of 
het werkveld waarin zij werken. 
 
De ervaringsdeskundige:  

1.  Kan zich wederkerig en gelijkwaardig op
stellen 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 gelijk
waardigheid samenwerken en zich 
positioneren;  

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

5.  Kan conceptueel, normatief en beroeps
matig denken en handelen;  

6.  Kan de eigen deskundigheid onder houden 
en ontwikkelen.1 

Hiernaast is in 2022 ook een kwaliteits-
systeem voor ervaringsdeskundigen in 
de ggz ontwikkeld. Het kwaliteits systeem 
is gericht op het professionaliseren en 
borgen van de kwaliteit van de beroeps-
matige inzet van ervarings deskundigen 
bij het bieden van goede zorg. 

 1 Bron: 2022-BCP-DEF.pdf (vved.org)  

https://www.trimbos.nl/wp-content/uploads/sites/31/2021/09/dl019-ervaringsdeskundigheid-beroepscompetentieprofiel.pdf
https://www.trimbos.nl/wp-content/uploads/sites/31/2021/09/dl019-ervaringsdeskundigheid-beroepscompetentieprofiel.pdf
https://vved.org/wp-content/uploads/2022/11/2022-BCP-DEF.pdf
https://vved.org/wp-content/uploads/2022/11/KvE-•-Infosheet-algemeen.pdf
https://vved.org/wp-content/uploads/2022/11/KvE-•-Infosheet-algemeen.pdf
https://vved.org/wp-content/uploads/2022/11/2022-BCP-DEF.pdf
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Bij sommige organisaties zijn de 
ervaringsdeskundigen beroeps-
krachten, bij andere organisaties 
zijn dit vrijwilligers en ook zijn er 
organisaties die beide combineren. 
Bedenk wat passend is voor jouw 
organisatie. Bij een combinatie van 
beroepskrachten en vrijwilligers  
is het van belang om na te gaan 
waarin hun inzet verschilt. Maak 
concreet voor welke rollen en in 
welke context vrij willigers worden 
ingezet en in welke beroeps-
krachten. Denk ook na over het 
(voor een deel) laten doorstromen 
van getrainde en ervaren vrij-
willigers naar een betaalde baan 
binnen jouw organisatie en ga na 
of hier mogelijkheden voor zijn. 

Een geïnterviewde 
vertelt over een mooie 
manier om de weder
kerigheid te borgen, 
namelijk door het 
‘groeiplan’ dat zij 
hebben voor de 
vrijwilligers:  
“Dat is individueel en  
stel ik samen met de 
vrijwilliger op aan het 
begin. Dat gaat vooral 
over wat iemand wil halen 
en brengen en dat kan dus 
van alles zijn. Iemand kan 
bijvoorbeeld zeggen:  
“Ik zou zo graag richting  
een betaalde baan hier 
gaan”. Het is een kans om 
je dromen uit te spreken en 
dan kunnen we bespreken 
wat nodig is om deze te 
kunnen nastreven.”

TIP 4: Bedenk of je 
ervaringsdeskundige  
beroepskrachten 
en/of vrijwilligers 
wilt inzetten

Herstelproces
Vrijwilligerswerk op basis van iemands 
ervaringskennis of -deskundigheid 
kan een belangrijk middel zijn in een 
persoonlijke herstelproces. Herstellen 
betekent in deze context dat iemand 
nieuwe betekenis kan geven aan zijn 
leven en een betekenisvolle rol kan 
vervullen in de samenleving. Kortom 
het (leren) leven met een ontwrich-
tende aandoening, beperking of 
kwets baarheid. 

Wederkerigheid 
Wederkerigheid is een heel belang rijk 
aspect bij vrijwilligerswerk: het  
vrij  willigers werk moet voor de vrij-
willigers ook iets opleveren. Op de 
website Platform Vrijwillige Inzet van 
Vereniging Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk (NOV) vind je veel 
informatie over alles wat er komt  
kijken bij het inzetten van vrijwilligers, 
waar onder het waarderen van vrij-
willigers. 

 

“

https://vrijwilligerswerk.nl/themas/vrijwilligersbeleid-management/belonen/default.aspx
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TIP 5: Bied een  
passende vergoeding 
voor de ervarings-
deskundigen
Of jouw organisatie nu 
vrijwilligers of beroepskrachten 
inzet, bij beide is het belangrijk 
om te zorgen voor een passende 
vergoeding. Hiernaast vind je 
hierover meer informatie. 

Vergoeding voor beroepskrachten
Er zijn geen specifieke arbeidsvoor
waarden voor een ervaringsdeskundige 
in het algemeen. Ervaringsdeskundigen 
kunnen namelijk voor verschillende type 
organisaties werkzaam zijn: bedrijven, 
instellingen, overheden, etc.. Daarnaast 
zijn ook de afgeronde opleidingen van een 
ervaringsdeskundige bepalend voor de 
arbeidsvoorwaarden. Het salaris is door-
gaans afhankelijk van leeftijd, ervaring, 
opleidingen en ook de branche waarin de 
ervaringsdeskundige aan de slag gaat. Vaak 
bepalen ervaringsdeskundigen zelf hun 
eigen arbeidsvoorwaarden en wat ze ver-
dienen wanneer ze als zelfstandig onder-
nemer werkzaam zijn. Een salaris indicatie 
voor een ervaringsdeskundige is vrij lastig 
te geven. omdat deze functie op verschil-
lende manieren en niveaus kan worden 
ingezet. Daarnaast krijgt iemand in loon-
dienst een ander maandsalaris dan iemand 
die op basis van uurtarief werkzaam is6. 

Wel zijn er op dit gebied ontwikkelingen 
gaande. Zo is de Veerkracht Centrale  
in samen werking met de koepels van 
patiënten en cliëntenorganisaties Ieder(in), 
Mind en de Patiëntenfederatie Nederland, 
op dit moment bezig met het Project 
“Waardering Ervaringsdeskundigen“. 
Hierbinnen beschrijven zij de vele manieren 
waarop ervaringsdeskundigheid in te zetten 
is. Ook is het de bedoeling om binnen dit 
project functieprofielen vast te stellen en te 

bepalen wat daarvoor een ‘markt conforme 
waarde’ is. Hiernaast is er een verkenning 
gaande naar de benodigde wijzigingen 
in het functie boek van de collectieve 
arbeidsovereenkomst (cao) jeugdzorg, met 
aandacht voor de ervaringsdeskundige7.

Vergoeding voor vrijwilligers
Organisaties kunnen een vrijwilligers-
regeling bieden. De ene organisatie geeft 
een vast bedrag per dagdeel (vrijwilligers-
vergoeding), een ander vergoedt bijvoor-
beeld alleen de reiskosten of de aanschaf 
van materialen (onkostenvergoeding). 

Informatie over de onkostenvergoeding 
vind je op de website van de belasting-
dienst. Informatie over hoe hoog de vrij-
willigersvergoeding mag zijn zonder dat 
inkomstenbelasting hoeft te worden 
afgedragen en zonder dat deze invloed 
heeft op het bedrag van een eventuele bij-
stands  uitkering, is te vinden op de web-
site van de belastingdienst over 
vrijwilligers vergoedingen.  

Verder willen we er nog op wijzen dat 
mensen die een uitkering ontvangen 
onder bepaalde voorwaarden vrijwilligers-
werk mogen doen. Zo mag het vrijwilligers-
werk de kansen op betaald werk niet ver-
kleinen of in de weg staan. Op de volgende 
website is hier meer informatie over te 
vinden: Mag ik vrijwilligerswerk doen als 
ik een uitkering heb? | Rijksoverheid.nl

6 Bron: Informatie over het beroep Ervaringsdeskundige | Mijnzzp.nl 
7 Bron: Bonden en werkgevers bereiken cao-akkoord jeugdzorg tot en met 2023 (jeugdzorg-werkt.nl)

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/voor-elkaar/waardering-ervaringsdeskundigen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/voor-elkaar/waardering-ervaringsdeskundigen/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijwilligerswerk/vraag-en-antwoord/krijg-ik-een-onkostenvergoeding-als-ik-vrijwilligerswerk-doe
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijwilligerswerk/vraag-en-antwoord/krijg-ik-een-onkostenvergoeding-als-ik-vrijwilligerswerk-doe
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/vrijwilligersvergoedingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/vrijwilligersvergoedingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/vrijwilligersvergoedingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijwilligerswerk/vraag-en-antwoord/mag-ik-vrijwilligerswerk-doen-als-ik-een-uitkering-heb
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijwilligerswerk/vraag-en-antwoord/mag-ik-vrijwilligerswerk-doen-als-ik-een-uitkering-heb
https://www.mijnzzp.nl/Beroep/1924-Ervaringsdeskundige/Informatie
https://www.jeugdzorg-werkt.nl/bonden-en-werkgevers-bereiken-cao-akkoord-jeugdzorg-tot-en-met-2023
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Opleidingen en cursussen
Door heel Nederland worden opleidingen en cursussen aangeboden gericht op het bevorderen 
van ervaringsdeskundigheid. Het aanbod loopt uiteen. Zo zijn er basiscursussen voor mensen 
die zich willen oriënteren op het inzetten van hun eigen ervaringen (bijvoorbeeld de cursus ‘Werken 
met Eigen Ervaring’). Maar er worden ook tal van meerjarige opleidingen tot ervaringsdes
kundige aangeboden op mbo of hboniveau gericht op (herstelgerichte) zorg/ondersteuning. 
Binnen deze opleidingen worden studenten (met ervaring) opgeleid om als professionele 
ervarings deskundige aan de slag te gaan.

TIP 6: Investeer  
in goede selectie  
en training van de 
ervaringsdeskundigen
Belangrijk is dat ervarings        des-
kundigen met voldoende b agage  
aan de slag gaan. Zorg dan o  ok  
voor een goede selectie en vol-
doende training en opleiding voor 
de ervarings   des kundigen. Verder  
blijven ervarings deskundigen  
nieuwe collectieve ervarings kennis 
nodig hebben om hun functie goed  
te kunnen uitvoeren.  

“De training aan het begin zorgt voor 
selectie. Verder is het belang rijk dat de 
deelnemers afstand tot hun eigen ervaring 
hebben. Hier voeren we een gesprek over.” 

Bij een andere organisaties is er sprake 
van een intensiever selectieproces.  
Eén van de geïnterviewden vertelt het 
volgende over dit proces voor vrijwilligers 
voordat zij bij de organisatie worden 
ingezet: “We voeren eerst een kennis
makingsgesprek en dan bespreken we in 
hoeverre iemand hersteld is. Na kennis
making hebben we vijf meeloopdagen met 
een vrijwilliger en daarna volgt een geza
menlijke evaluatie. Daarna zijn er even
tueel nóg vijf dagdelen waarop iemand 
meeloopt. Vervolgens is er een training 
over het delen van je eigen verhaal als vrij
williger (wat vertel je wel of niet, wat zijn 
jouw grenzen daarin, ect.) en hoe je omgaat 
met de verschillende situaties op de inloop 
waar de vrijwilliger aan de slag gaat.” 

Selectieproces
De organisaties van de geïnterviewden 
staan doorgaans altijd open voor nieuwe 
vrijwilligers. Voor nieuwe beroepskrachten 
ligt dit anders en zijn er in de meeste 
gevallen maar beperkte mogelijkheden. 
De selectie van nieuwe mensen vindt 
plaats middels een wederkerig proces 
waarin beide partijen onderzoeken of 
het traject bij de nieuwe vrijwilliger of 
beroepskracht past. Vrijwilligers krijgen 
veelal een training of cursus, waarna ze 
(met begeleiding vanuit de organisatie) 
worden ingezet. 

We geven twee voorbeelden ter inspiratie: 
Bij één van de organisaties van de 
geïnter  viewden worden alle sollici taties 
door vrijwilligers in eerste instantie 
geaccepteerd. Er is wel een kennis ma-
kings  gesprek vooraf en de vrijwilligers 
volgen een training voordat zij aan de 
slag kunnen. De geïnter  viewde zegt 
hierover:  
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Individuele gesprekken   
In individuele gesprekken is binnen 
de organisaties van de geïnter viewden 
aandacht voor het welzijn van de 
ervarings deskundigen. Deze vinden 
doorgaans plaats met de coördinator(en), 
andere ervaringsdeskundigen binnen  
de organisatie of een mentor. Een  
geïnterviewde vertelt over dit laatste 
dat alle ervaringsdeskundigen binnen  
diens organisatie, een mentor hebben 
met wie ze minstens één keer per 
maand afspreken. Samen identificeren 
zij steeds een doel voor de ervarings-
deskundige en werken ze aan het  
behalen van dit doel. 

Groepsbijeenkomsten
Verschillende geïnterviewden vertellen 
dat zij regelmatig groepsbijeenkomsten 
hebben (intervisie, werkoverleggen, 
inspiratiebijeenkomsten). Eén van de 
geïnterviewden vertelt bijvoorbeeld: 
“We hebben ook intervisie en werk over
leggen waarin we dingen ter sprake bren
gen; als er dingen goed gaan, niet goed 
gaan of dingen anders moeten. Dat gaat 
over samenwerking onderling, maar ook 
over samenwerking tussen vrijwilligers en 
medewerkers. De ene maand hebben we 
werkoverleg en de andere maand inter
visie.” Een andere geïnterviewde vertelt 
dat ze naast werkoverleggen en inter-

TIP 7: Besteed 

veel aandacht aan 
het welzijn van de 
ervaringsdeskundigen
Ervaringsdeskundigen zijn in veel 
gevallen extra kwetsbaar door de 
situatie waarin zij zitten, hetgeen ze 
hebben meegemaakt of waar zij mee 
te kampen hebben (bijvoorbeeld een 
bepaalde ziekte). Hierdoor kan het 
voorkomen dat zij voor langere of 
kortere tijd uitvallen. Belangrijk is dan 
ook dat er aandacht is voor het bewaken 
van de eigen grenzen van de ervarings-
deskundigen. En om veel aandacht 
te besteden aan het welzijn van de 
ervaringsdeskundigen. Dit gebeurt 
in individuele gesprekken, middels 
intervisie met de groep en/of door een 
buddy-systeem. Hiernaast vind je de 
informatie op basis van de interviews  
die wij hielden.  

Wanneer een ervaringsdeskundige niet 
goed functioneert, dan is het belangrijk 
dat er tijdig een gesprek plaatsvindt met 
diegene. Mogelijk wordt een oplossing 
gevonden waardoor het functioneren 
verbetert. Soms is het beter voor de 
ervaringsdeskundige zelf en/of voor 
de omgeving, om te besluiten het werk 
(tijdelijk) te beëindigen. 

visie ook af en toe inspiratiebijeen-
komsten hebben, om hun toegevoegde 
waarde en kerndoel nog eens geza-
menlijk te bespreken. Ook benoemen 
enkele geïnterviewden dat het in het 
algemeen belangrijk is om regelmatig 
met de groep ervaringsdeskundigen 
bij elkaar te komen om ervaringen uit 
te wisselen en na te gaan of alles goed 
gaat of dat er vernieuwing nodig is.  

Een buddy-systeem 
Eén van de geïnterviewden vertelt dat 
ze binnen haar organisaties een vast 
systeem van buddies hebben inge-
voerd: “Elke ervaringsdeskundige heeft 
een buddy (dit is een andere ervarings
deskundige). Je kunt je buddy bellen als  
je ergens mee zit (op persoonlijk vlak of  
in verband met het werk).”
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TIP 8: Denk goed na 
over een eventuele  
financieringsconstructie	
voor de coördinator 
Afhankelijk van hoe veelomvattend 
de taken van de coördinator zijn en 
de mate van verantwoordelijkheid, 
kan de coördi nator een beroeps-
kracht of een vrijwilliger zijn. Voor 
veel organisaties is het een uitdaging 
om voldoende financiering voor een 
betaalde coördinator te vinden. Ook 
de continuïteit van financiering is een 
aandachtspunt. Het is dan ook van 
belang om vooraf goed na te denken 
over de financierings constructie voor 
de coördi nator. Kan de coördinator 
worden betaald uit de budgetten 
van de organisatie? Wordt hiervoor 
externe financiering gezocht in de 
vorm van subsidies? En/of wordt de 
coördinator betaald vanuit een deel 
van het geld dat de ervaringsdeskun-
digen ver dienen met de opdrachten?

 TIP 9: Bepaal de 
positie van de 
coördinator in jouw 
organisatie en zorg 
voor een duidelijk 
takenpakket 
Het is belangrijk om goed na te denken 
over de positie van de coördinator in 
de organisatie voordat deze wordt 
aangesteld. Hiermee samenhangend is 
het van belang om een scherp profiel 
te ontwikkelen met betrekking tot de 
taken van de coördinator. In dit profiel 
moet worden beschreven of het taken-
pakket van de coördinator zich groten-
deels beperkt tot het in goede banen 
leiden van het werk van de ervarings-
deskundigen of dat het ook gaat om 
het (deels) tactisch en strategisch aan-
sturen van het primaire proces van de 
organisatie8.

8  Zie voor een omschrijving van  
deze drie management niveaus:  
Management(niveaus) (raamstijn.nl)

Realiseer je dat een grote verant-
woordelijkheid van de coördinator  
en een veelheid aan taken binnen  
de organisatie, ook zorgen voor 
kwetsbaarheid: bij uitval van de  
coördinator kunnen de ervarings-
deskundigen al snel hun werk niet 
meer (goed) doen. 

Het aanstellen van een coördinator
Organisaties	die	ervaringsdeskundigen	inzetten,	zetten	daarbij	veelal	ook	een	coördinator	in. 
Mocht	jouw	organisatie	een	coördinator	aanstellen,	dan	zijn	onderstaande	tips	van	belang.			 

http://www.raamstijn.nl/eenblogjeom/index.php/categorie-1/508-managementniveaus
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Taken van de coördinator
De coördinatoren die we interview-
den voeren veelal veel verschillende 
taken uit. De specifieke taken die de 
geïnterviewden noemden hebben wij 
gegroepeerd in de categorieën: alge-
mene coördinatie, acquisitie en contact 
met opdracht gevers, aansturing van 
opdrachten, begeleiding, aansturing  
en onder steuning van vrijwilligers en, 
tenslotte, netwerken en lobby. Deze 
categorieën staan hieronder met de 
door de resp ondenten genoemde taken. 

Algemene coördinatie
•  Organiseren van overleggen en  

hieraan deelnemen 
• Ondersteunen bestuur of directie

Talentontwikkeling bij  
ervarings deskundigen
Aangezien het in goede banen leiden 
van het werk van ervaringsdeskun-
digen sowieso tot de kerntaken van 
een coördinator hoort, is talent ont-
wikkeling bij ervaringsdeskundigen 
eigenlijk altijd onderdeel van het 
werk van de coördinator. Eén van de 
geïnter viewden geeft bijvoorbeeld aan: 
“Zorg dat er iemand is die de ervarings
deskundigen goed kan begeleiden bij 
opdrachten. Om te kijken wat de ervarings
deskundigen willen is het belangrijk om 
een POP (persoonlijk ontwikkel plan) te 
maken met elke ervaringsdeskundige.” 

Acquisitie en contact met  
opdrachtgevers 
•  Subsidieaanvragen indienen  

bij fondsen
•  Selectie van binnenkomende 

opdrachten 
•  Zorgen voor afrekening van  

opdrachten
•  Verwachtingen managen van 

opdrachtgevers

Aansturing van opdrachten
• Nieuwe projecten opzetten 
•  Plan op maat maken voor elke 

opdracht

Ondersteuning van  
ervarings deskundigen  
Veel geïnterviewden benadrukken ook  
dat de coördinator een belangrijke rol  
heeft wanneer het niet goed gaat met 
één van de ervaringsdeskundigen. Een 
geïnterviewde zegt hierover: “We gaan 
echt wel in gesprek met een vrijwilliger als 
we zien dat het niet zo goed gaat. Mensen 
hebben vaak ook zelf wel het gevoel dat er  
iets moet gebeuren. Soms betekent het 
dat iemand weer in behandeling gaat of 
opgenomen wordt. Dat kan ook en daar 
mogen de gesprekken ook over gaan.”

Begeleiding, aansturing en onder
steuning van ervaringsdeskundigen
•  Matchen van opdrachten aan 

specifieke ervaringsdeskundigen
•  Begeleiden van ervarings-

deskundigen (bij opdrachten)
•  Goed begeleiden van de  

ervarings deskundigen 
•  Ervaringsdeskundigen persoonlijke  

aandacht geven in moeilijke situaties
•  Zorgdragen voor talentontwikkeling 

bij de ervaringsdeskundigen

Netwerken en lobby
•  Netwerk opbouwen  

(voor opdrachten en lobby)
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 TIP 10: Breng de 
benodigde compe-
tenties in kaart voor  
de selectie van een 
coördinator
Om een goede coördinator te kunnen 
vinden, is het belangrijk om de beno-
digde competenties voor de coördinator 
in kaart te brengen. Belangrijke kernta-
ken van de coördinator zijn het begelei-
den, aansturen en ondersteunen van de 
ervaringsdeskundigen. Sociale vaardig-
heden zijn dan ook een belangrijke com-
petentie voor de coördinator: contacten 
kunnen leggen en omgaan met ver-
schillende mensen, luisteren, invoelen, 
individuele en groepsgesprekken voeren, 
omgaan met emoties, en het omgaan 
met weerstanden en kritiek. 

Als het de bedoeling is dat de coördi-
nator ook een belangrijke rol heeft 
bij het opstarten van projecten in 
samenwerking met externe partijen 
en meedenkt over (beleids)plannen 
op tactisch en strategisch niveau, dan 
vraagt dit ook om hierbij passende 
kwaliteiten zoals analytisch en beleids-
matig kunnen denken en het kunnen 
opbouwen van externe netwerken. 

Dit lijkt daarom te vragen om 
minimaal hbo-denkniveau (wat niet 
betekent dat een hbo-opleiding ook 
daadwerkelijk afgerond moet zijn). 

De coördinator voor een organisatie 
die ervaringsdeskundigen inzet 
heeft dus vaak uiteenlopende taken, 
waarvoor verschillende competenties 
vereist zijn. Het kan een uitdaging 
zijn om een dergelijke ‘duizendpoot’  
te vinden. 

Een geïnterviewde 
zegt: “De coördinator 
moet een sensitief 
persoon zijn, type 
vrijwilliger-coördinator, 
ofwel iemand die oog 
heeft voor de talenten 
en het wel en wee van 
mensen.” 

“
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TIP 11: Wees kritisch bij 
de selectie van externe 
opdrachten
De volgende vragen zijn helpend bij het 
selecteren van externe opdrachten: 

a)  Past de opdracht bij de missie en visie 
van jouw organisatie? 

 
b)  Beschikken de ervaringsdeskundigen 

over de juiste expertise om de opdracht 
uit te kunnen voeren? 

 
c)  Zijn de randvoorwaarden van de 

opdracht op orde? 

Een voorbeeld van zo’n randvoorwaarde 
is dat een passende vergoeding wordt 
geboden. Let er verder vooral op dat de 

psychologische veiligheid van de erva-
ringsdeskundigen voldoende geborgd 
is. Ervaringsdeskundigen krijgen soms 
te maken met stigma9. Het is belangrijk 
om hier rekening mee te houden bij het 
aannemen van opdrachten. Zo kan jouw 
organisatie aangeven dat twee ervarings-
deskundigen samen de opdracht zullen 
uitvoeren, samen sta je immers sterker 
dan alleen.     

Het verwerven en uitvoeren 
van externe opdrachten
Sommige organisaties zetten ervaringsdeskundigen in voor het uitvoeren van 
opdrachten	bij	externe	partijen.	Mocht	jouw	organisatie	dit	ook	doen	of	dit	van	
plan	zijn,	dan	zijn	onderstaande	tips	relevant.	

9  Stigma is het negatieve beeld dat een groep of samen-
leving heeft over mensen die afwijken van wat de groep 
normaal vindt. De groepsnorm wordt bepaald door de 
mensen met de grootste sociale, economische en maat-
schappelijke macht. In een proces van stigmatisering 
krijgen afwijkende individuen het negatieve stigma en 
worden zij, veelal uit angst, buiten de groep gesloten en 
gediscrimineerd (Thornicroft 2007; Link e.a., 2001; Goei 
e.a., 2006). (Bron: https://www.trimbos.nl/wp-content/
uploads/sites/31/2021/09/dl019-ervaringsdeskundig-
heid-beroepscompetentieprofiel.pdf.) 

https://www.trimbos.nl/wp-content/uploads/sites/31/2021/09/dl019-ervaringsdeskundigheid-beroepscompetentieprofiel.pdf
https://www.trimbos.nl/wp-content/uploads/sites/31/2021/09/dl019-ervaringsdeskundigheid-beroepscompetentieprofiel.pdf
https://www.trimbos.nl/wp-content/uploads/sites/31/2021/09/dl019-ervaringsdeskundigheid-beroepscompetentieprofiel.pdf


Een geïnterviewde geeft het 
volgende advies: “Let goed op 
context en dat de ervarings-
deskundigen ook aan kunnen 
wat er van ze gevraagd wordt. 
Stel er komt een opdracht, 
iemand wil dat graag doen, 
zorg dan altijd voor een  
vangnet zodat mensen 
er van kunnen leren, 
zodat iemand zich 
gesteund voelt vanuit 
de organisatie. Ga uit 
van wat mensen zelf 
willen: “Wat heb jij 
nodig om dit te kun-
nen doen?” Bijvoor-
beeld met zijn tweeën 
gaan of alleen en dan 
met vangnet (iemand 
waarmee na afloop 
gebeld kan worden 
bijvoorbeeld). Let dus 
goed op dat het voor 
de ervaringsdeskundige 
op een veilige  
manier kan.”

Eén van de 
geïnterviewden 
vertelt: “Wanneer je veel 
weerstand ervaart bij de 
voorlichting of vervelende 
opmerkingen krijgt, dan 
scheelt het dat je met zijn 
tweeën bent. Dan kan, 

wanneer één van 
twee emotioneel 
reageert, de ander  
dat opvangen.  
Bij een opdracht 
waarvoor je een 
offerte hebt gemaakt 
en waarvoor je geld 
krijgt, zit ook vaak 
iemand van de 
opdrachtgevende 
organisatie in de 
zaal, daar zit ook 

een waarborg in.”

Eén van de 
geïnterviewden zegt:  
“Ik richt me op datgene 
waar we goed in zijn en 
laat van me afglijden wat 
we misschien ook zouden 
willen, maar waar we niet 
primair voor zijn. Om 
bepaalde opdrachten aan 
te trekken zijn we duidelijk 
over wat we doen. En 
daarmee zijn we impliciet 
ook duidelijk over wat we 
niet doen.” 

20
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TIP 12: Zorg voor een 
duidelijke rolverdeling 
bij het toewijzen van 
externe opdrachten aan 
ervarings deskundigen    
De coördinator lijkt de meest aan-
gewezen persoon voor het matchen 
van externe opdrachten aan de juiste 
persoon binnen een organisatie.  
Een duidelijke rolverdeling van de 
ervaringsdeskundigen maakt dit 
makkelijker. Wanneer de coördinator 
verantwoordelijk is voor het koppe-
len van ervarings deskundigen aan 
opdrachten, dan is het belangrijk  
dat deze onafhankelijk is. Dit betekent 
dat de coördinator geen opdrachten 
aan zich  zelf kan  
toebedelen.  

TIP 13: Bied maat-
werk bij de gevraagde 
vergoeding voor  
externe opdrachten 
De prijzen die worden gerekend rich-
ting externe partijen voor de diensten 
van ervaringsdeskundigen (vrijwilli-
gers en beroepskrachten) lopen sterk 
uiteen. Doorgaans betreft dit maat-
werk en hangen deze af van het soort 
opdracht en de rol, competenties 
en opleiding(en) van de ervarings-
deskundige. Tegelijk hangen prijzen 
ook af van de opdracht gever zelf en in 
hoeverre deze de inzet kan betalen. 
 
Voor een organisaties die ervarings-
deskundigen inzet, biedt een eigen   
tarievenstructuur op basis van de rol 
die de ervaringsdeskundige heeft 
binnen een bepaalde organisatie, enige 
richtlijn voor prijzen richting externe 
partijen.   

De omgang met betaling
Verschillende geïnterviewden benoemen dat 
zij soms ook geen geld vragen voor opdrachten, 
vooral in het begin van het bestaan van de  
organisatie of bij een nieuw type opdracht-
gever. Eén van de geïnterviewden vertelt hier 
over: “De eerste jaren heb ik überhaupt alles voor 
niets gedaan. Je wilt gezien worden, partij worden. 
Als je de eerste dag dat je gevraagd wordt een 
tarief vraagt, waar moet die ander dan op baseren 
dat jij dat waard bent. Dus de eerste drie jaar heb 
ik nooit geld gevraagd. Op een gegeven moment 
was ik zover dat ik ook wel geld kon vragen. Ik 
wilde er niet rijk van worden, maar wel de kosten 
dekken. Soms heb ik het nog steeds niet over geld. 
Bijvoorbeeld bij een nieuw type opdrachtgever.” 
Verder benoemt deze geïnterviewde twee aan-
dachtspunten hierbij: “Het is niet zo dat ik voor 
ggzinstelling X een bepaald bedrag vraag en voor 
ggzinstelling Y een heel ander bedrag. Daar moet 
je mee uitkijken. En als je geen geld vraagt, dan 
niet het woord ‘gratis’ noemen, maar zeggen:  
“Vind je het goed dat we dit eerst eens gaan doen 
en dan kunnen we vanuit daar eens kijken: gaan 
we zo verder en wat mag dit kosten?”   

Belangrijk om hierbij te benoemen is dat het 
terrein van ervaringsdeskundigen volop in 
ontwikkeling is. Vaak worden ervaringsdes-
kundigen nog niet marktconform betaald voor 
hun werk, maar er is een beweging gaande die 
er naar streeft dat overheden, instellingen en 
bedrijven het vanzelfsprekend gaan vinden 
om direct of indirect te betalen voor advies 
of voorlichting door ervaringsdeskundigen 
(zie ook: het Project “Waardering Ervarings-
deskundigen“.). 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/voor-elkaar/waardering-ervaringsdeskundigen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/voor-elkaar/waardering-ervaringsdeskundigen/
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TIP 14: Investeer in 
het onderhouden van 
een relevant netwerk 
en maak gebruik van 
eigen verhalen
Dit is wellicht een open deur, maar  
wil lobby en belangenbehartiging 
succesvol zijn dan is het belangrijk  
om de juiste mensen te kennen. 
Investeer dus in het onderhouden 
van een rele vant netwerk. Een 
succes factor bij lobby en belangen-
behartiging, is het vertellen van eigen  
verhalen waarbij ook wordt verteld 
wat iemand heeft geholpen (dit biedt 
inspiratie). Realiseer je verder dat 
belangen behartiging best veel vraagt 
van iemand en dat niet iedereen  
dit kan. 

Eén van de 
geïnterviewden zegt: 
“In de praktijk is het winst 
dat ervaringsdeskundigen 
aan tafel zitten. Maar als je 
vervolgens aan tafel zit, dan is 
vaak de ervaring dat je niet te 
moeilijk moet doen want dan 
word je verweten dat je niet 
een overstijgend perspectief 
inneemt. Aan tafel zitten is 
één, het spel aan tafel spelen  
is echt iets anders.” 

Een andere geïnterviewde 
merkt op: “Ik merk dat ik 
weinig mensen zelfstandig  
aan de gang kan laten gaan 
met lobby, omdat het speci-
fieke competenties vraagt 
(zoals overstijgend over je 
eigen ervaringen kunnen 
nadenken, analytisch ver-
mogen, communicatie 
vaardigheden, abstractie-
vermogen), en je moet  
ook interesse hebben in  
langzame processen.”

Lobby en  
belangen behartiging
De onderstaande tips zijn bedoeld voor organisaties waarvan de ervarings-
deskundigen	aan	belangenbehartiging	en	lobby	doen	of	willen	gaan	doe	n.	 
 

creativepro.com

Hieronder tien algemene tips  
voor succesvolle lobby en 
belangenbehartiging:

1.      Achterhaal de relevante  
gespreks  partners 

2.   Verdiep je in het onderwerp 
3.   Formuleer een duidelijk verhaal 
4.    Heb begrip voor jouw gespreks partner 
5.    Ken het standpunt van jouw  

gesprekspartner 
6.    Zorg voor zakelijk en vriendelijk 

contact 
7.   Zorg dat je iets te ruilen hebt 
8.   Investeer in jouw  netwerk 
9.   Varieer met instrumenten 
10.  Gebruik eigen en onafhankelijke 

media11

11  Bron: Tien tips voor succesvolle lobby. Platform 

Sociaal Werk Nederland. 

“



TIP 15: Werk samen 
met andere partijen bij 
lobby en behartiging
Samenwerken met andere partijen 
bij lobby en belangenbehartiging 
biedt kansen om meer te bereiken 
met minder eigen inzet. Dit kunnen 
organisaties zijn die zich inzetten 
voor dezelfde doelgroep, maar ook 
organisaties die op een bepaald thema 
hetzelfde doel willen bereiken.  

  

TIP 16: Betrek de 
eigen achterban op 
passende wijze
Wanneer jouw organisatie de belangen 
behartigt van een specifieke doelgroep, 
dan is het natuurlijk belangrijk om de 
achterban, ofwel de mensen die je ver-
tegenwoordigt, regelmatig naar hun 
ervaringen, wensen, ideeën en behoefte 
te vragen. Dit helpt jouw organisatie 
te doen wat de achterban nodig heeft. 
Wanneer je een advies geeft, dan wil 
je natuurlijk het liefst dat ook andere 
mensen uit de doelgroep zich hier in 
kunnen vinden. Ga na hoe jouw orga-
nisatie de achterban op een passende 
manier kan betrekken. 

Eén van de 
geïnterviewden zegt: 
“We doen veel aan 
gelegenheidscoalities, 
dat wil zeggen dat we 
samenwerken rond een 
thema met anderen die  
daar ook hetzelfde doel  
in hebben.”creativepro.com

Verschillende manieren  
van raadpleging 
Er zijn verschillende manieren om een 
raadpleging onder de achterban uit te 
voeren. Enkele veelgebruikte vormen  
zijn bijvoorbeeld via een enquête, online 
dialoog, focusgroep of het oprichten van 
een panel. Elke vorm heeft zijn eigen 
voor- en nadelen en van belang is vooral 
dat deze aansluit bij de doelgroep en het 
doel van de raadpleging. Op de website 
van PGOsupport wordt informatie  
over het raadplegen van de achterban 
gegeven (vooral bedoeld voor patiënten- 
en gehandicaptenorganisaties).
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https://www.pgosupport.nl/dossiers/patientenorganisaties/impact-en-bereik/achterban-behoefte
https://www.pgosupport.nl/dossiers/patientenorganisaties/impact-en-bereik/achterban-behoefte
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Met dank aan: 
•   Platform HOPE
• Stichting ExpEx 
• MIND
• Stichting Zelfbeschadiging
• Stichting Door & Voor 
• Ixta Noa
• Stichting Misbruikt!
• Inzetbureau Ervaringsdeskundigheid
• Zelfregie NL
• Netwerk Beter Samen 
•  Young Researchers’ Advisory Panel (YRAP) 

(Verenigd Koninkrijk)
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