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WOORD VOORAF 
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De wens om een kennisnetwerk van adviseurs en ervaringsdeskundigen 

op te richten leefde al een tijdje bij mij. In 2018 hebben Simone Troost, 

Mark van Dam, Nienke Hoekstra, Hameeda Lakho, Danny Dijkhuizen, 

Debbie van Bommel en ondergetekende de handen ineengeslagen om 

deze wens te realiseren. Verschillende inspirerende sessies hebben wij 

nodig gehad om dit netwerk vorm te geven. Ik ben daarom zeer verheugd 

dat de Menselijke Maatschap nu een feit is. Met geestdrift, betrokkenheid 

en gedeelde motivatie werkten we aan de opbouw van onze Menselijke 

Maatschap. De publicatie die nu voor u ligt is hiervan het eerste tastbare 

resultaat.  

 

De Menselijke Maatschap gaat uit van de waarde van de combinatie van 

organisatiedeskundigheid en ervaringsdeskundigheid. In ons netwerk zijn 

diverse organisatieadviseurs en ervaringsadviseurs op het gebied van 

jeugdhulp, psychiatrische problematiek, opgroei- en opvoedproblematiek, 

verslaving, dakloosheid, maatschappelijke zorg en onderzoeksexpertise 

betrokken.  

 

In mijn werk als adviseur van gemeenten en zorgorganisaties ontdekte ik 

dat de verhalen van de mensen zelf, om wie het gaat, een nieuw 

perspectief bieden en ingewikkelde verhandelingen terugbrengen tot de 

kern; de menselijke maat. Ik maakte voor het eerst kennis met de 

onschatbare waarde van ervaringsdeskundigheid dankzij Hameeda Lakho. 

Als oprichter van de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid 

(voorheen Stichting Geheim Geweld) zet zij zich in voor volwassen 

slachtoffers van kindermishandeling, zodat hun stem wordt gehoord. Als 

ervaringsadviseur vertelde zij haar persoonlijke verhaal over huiselijk 

geweld en kindermishandeling aan wethouders, beleidsmakers en 

vertegenwoordigers van organisaties voor maatschappelijk werk, welzijn 



 

 

WWW.MENSELIJKEMAATSCHAP.NL 7 

en zorg. Hameeda vertelde over haar jeugd waarin zij geen kind kon zijn, 

een structureel onveilige gezinssituatie met geweld, leugens en bedrog 

die zich aanvankelijk in het geheim afspeelde in een flatje in Rijswijk. 

Kindermishandeling in al zijn indringendheid met uiterst pijnlijke gevolgen. 

Zij vertelde hoe ze erin slaagde te overleven als kind, hoe het is om je 

gevoel uit te schakelen en jezelf onzichtbaar te maken en over hoe ze als 

volwassene opnieuw heeft moeten leren leven en liefhebben. Hameeda 

doorbrak moedig het taboe dat op kindermishandeling rust en maakte de 

langetermijngevolgen van dit gecompliceerde maatschappelijke vraagstuk 

zichtbaar en bespreekbaar.  

 

Toen ik aan Hameeda vroeg of zij onderdeel wilde uitmaken van het 

kennisnetwerk dat ik voor ogen had, reageerde zij direct enthousiast: 

“Wat hebben mensen in vergelijkbare omstandigheden nodig? 

Ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact kan het verschil maken 

voor volgende generaties als ik mijn eigen werkterrein als uitgangspunt 

neem. We zien bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 

dat het heel lastig is de cirkel van geweld te doorbreken. Trauma’s zijn 

zichtbaar en onzichtbaar aanwezig en worden, soms onbewust, 

doorgegeven aan volgende generaties. Deze cirkel van geweld kan 

doorbroken worden wanneer we ons bewust zijn van deze patronen en 

goede traumabehandeling en herstelondersteuning weten te bieden. 

Daarbij kunnen ervaringsdeskundigen een belangrijke rol vervullen.”  

 

Als leden van de Menselijke Maatschap zijn we ervan overtuigd dat door 

te werken met een combinatie van organisatieadviseurs en 

ervaringsadviseurs nog veel winst te behalen valt. Er zijn organisaties die 

ervaringsdeskundigen in dienst hebben, met name in de geestelijke 

gezondheidszorg is dit al wat langer het geval. Maar wij zien ook dat 
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organisaties maar al te vaak worstelen met de vraag op welke wijze zij 

ervaringsdeskundigen en professionals goed kunnen laten samenwerken 

ten behoeve van cliënten. Verschillende organisaties aarzelen over het nut 

en noodzaak ervan en vragen zich af welke dynamiek er bij hun 

medewerkers op gang komt en welke dilemma’s kunnen optreden 

wanneer je ervaringskennis in huis haalt. Tegelijkertijd kan geconstateerd 

worden dat er in toenemende mate aandacht en erkenning is voor de rol 

en waarde van ervaringsdeskundigen.  

 

De verhalen die we in deze publicatie optekenen zijn allemaal verhalen 

waarin hoop, erkenning, perspectief en verbinding centraal staan. In deze 

publicatie geven we een inkijkje in de waarde van ervaringsdeskundigheid 

vanuit zowel professionals als cliënten zelf. Naar aanleiding van deze 

verhalen benoemen we een aantal kernpunten als het gaat om de inzet 

van ervaringsdeskundigheid in beleid en praktijk. Hiermee hopen we u te 

kunnen inspireren om ervaringsdeskundigen naast professionals in te 

zetten in uw eigen organisatie, bij een symposium of bij andere 

activiteiten. Vanuit de Menselijke Maatschap signaleren we keer op keer 

dat er altijd iets extra’s en tegelijk onmisbaars gebeurt als je 

ervaringsdeskundigheid toevoegt. Vanuit deze ervaring willen we ook 

graag bijdragen aan het benutten van ervaringsdeskundigheid in uw 

praktijk.  

 

We zijn de verschillende geïnterviewden en organisaties die in deze 

publicatie hun verhaal hebben willen doen zeer erkentelijk voor hun 

medewerking. Ook zij hebben ervaren dat de interviews gehouden door 

een combinatie van een organisatieadviseur en een ervaringsadviseur 

toegevoegde waarde heeft.  
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Tot slot wil ik namens de Menselijke Maatschap ook onze dank en 

waardering uitspreken voor diegenen die ons behulpzaam zijn geweest bij 

het opzetten van onze Maatschap: Michiel van Dijk, Jenine Timmers, 

Jeanet van Dam en Peter Brakman. Daarnaast wil ik Merel Jansen 

bedanken voor de eindredactie van deze publicatie.  

 

Namens de collega’s van de Menselijke Maatschap 

Caroline Mobach, initiatiefnemer 

Middelburg 

Juni 2019 
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INLEIDING 
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Deze publicatie is een bundeling van praktijkverhalen. Over ervarings-

deskundigheid is al veel geschreven: wat het is, wat het niet is, hoe het 

werkt, hoe het juist niet werkt. Maar uiteindelijk blijkt pas in de praktijk 

wat de meerwaarde van ervaringsdeskundigen kan zijn. Juist omdat die 

praktijk steeds weer anders is. Voor elke organisatie, voor elke doelgroep, 

voor ieder mens is maatwerk nodig. Een GGZ-instelling is anders dan een 

gemeente en een zorg- en veiligheidshuis is anders dan een basisschool. 

Iemand met een depressie heeft een andere behoefte dan iemand met 

een dwangstoornis en een kind vraagt om een andere benadering dan 

een (jong)volwassene. Maatwerk dus. In dat maatwerk zijn het de 

mensen die het verschil maken. Niet ‘de ervaringsdeskundige’, maar Jan-

Willem, Nicky, Macy, Ricardo, Danny, Daniejel en Romy. Het gaat om de 

menselijke maat. 

 

Verschillende perspectieven 
Bij het samenstellen van deze publicatie hebben wij gezocht naar een 

aantal inspirerende praktijkverhalen vanuit verschillende invalshoeken. 

Want over ervaringsdeskundigheid is niet alleen veel geschreven, er 

gebeurt gelukkig ook al heel veel in de praktijk. Vijf van deze 

praktijkverhalen hebben wij hier verzameld. Hierbij hebben wij een 

werkwijze gehanteerd die wij als Menselijke Maatschap ook breder 

gebruiken. Elke casus is opgetekend door twee leden van de Menselijke 

Maatschap: een ervaringsadviseur en een organisatieadviseur. In 

tweetallen hebben wij steeds het praktijkverhaal naar boven gehaald door 

interviews te houden met drie ‘sleutelfiguren’: de ervaringsdeskundige, 

zijn of haar leidinggevende of opdrachtgever en een cliënt. Deze drie 

interviews hebben wij samengebracht tot één verhaal, waarin de 

verschillende perspectieven belicht worden. 
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Praktijkverhalen als inspiratie 
Het doel van de praktijkverhalen in deze publicatie is om te inspireren. 

Wij merken in de praktijk dat veel organisaties overwegen om ‘iets met 

ervaringsdeskundigen’ te gaan doen, maar er is ook nog veel 

terughoudendheid. Die terughoudendheid heeft vaak te maken met 

onbekendheid met wat ervaringsdeskundigen concreet voor de eigen 

organisatie kunnen betekenen, maar vooral met onzekerheid over hoe je 

dit als organisatie kunt aanpakken. Voorbeelden uit de praktijk kunnen 

hierbij richting geven en laten zien hoe het zou kunnen. Zonder hierbij 

een blauwdruk te geven, want zoals gezegd: het is de menselijke maat 

die in elke situatie weer het succes bepaalt. 

 

Wat werkt wel en wat werkt niet? 
In de praktijkverhalen die wij hebben opgetekend zijn een aantal 

opvallende overeenkomsten ten verschillen aan te wijzen. Dit zijn thema’s 

die steeds terugkeren en die blijkbaar laten zien wat wel of juist niet werkt 

bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid in verschillende omstandig-

heden.  

Hoopverlener 
Een terugkerend antwoord op de vraag wat ervaringsdeskundigen in de 

eerste plaats kunnen betekenen, is ‘hoop bieden’. Zowel de ervarings-

deskundigen zelf, als ook de cliënten en leidinggevenden die wij 

gesproken hebben, zien dat als belangrijkste meerwaarde van 

ervaringsdeskundigheid. Juist doordat ervaringsdeskundigen, vanuit een 

vergelijkbare achtergrond als de cliënten waarmee zij werken, kunnen 

laten zien waar zij nu staan, bieden zij hoop en perspectief. Dit wordt veel 

genoemd als het belangrijkste onderscheid tussen een ervarings-

deskundige en een professionele hulpverlener: de ervaringsdeskundige 
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staat niet op afstand, maar praat vanuit zijn of haar eigen ervaring en 

levensverhaal. Of, zoals een van de ervaringsdeskundigen het pakkend 

verwoordde: de ervaringsdeskundige is een hoopverlener. 

Doelgroep  
Voor de wijze waarop ervaringsdeskundigheid wordt ingezet is de 

doelgroep waarmee je te maken hebt bepalend. In de praktijkverhalen 

zien wij dit duidelijk terug. Ervaringsdeskundigen die meewerken in een 

FACT-team in de GGZ hebben bijvoorbeeld met heel andere zaken te 

maken dan ervaringsdeskundigen die als maatje een tijdje met een 

jongere meelopen of die workshops geven aan kinderen op een 

basisschool. In onze praktijkverhalen zien we terug dat dit inhoudt dat 

organisaties, afhankelijk van de doelgroep, verschillende keuzes maken in 

de wijze waarop zij ervaringsdeskundigen inzetten en ook in de eisen die 

zij stellen aan bijvoorbeeld de opleiding of mate van herstel. Het is dan 

ook belangrijk om als organisatie goed te kijken met welke doelgroep je 

te maken hebt en wat je als organisatie van ervaringsdeskundigen 

verwacht. 

Mate van herstel 
In vrijwel alle praktijkverhalen kwam de mate van herstel terug als 

belangrijk thema. Ervaringsdeskundigen nemen hun eigen levensverhaal 

mee, een verhaal dat getekend is door de nodige butsen en builen. Het 

feit dat ze daarover kunnen praten én het kunnen inzetten ten gunste van 

de cliënten waarmee zij te maken hebben, typeert nu juist de ervarings-

deskundige. Daarbij is het belangrijk dat de ervaringsdeskundige wel een 

bepaalde mate van herstel heeft bereikt. Bepaalde ervaringen raak je 

nooit kwijt, maar het is van belang om toch met een zekere afstand over 

je eigen levensverhaal te kunnen praten. Ervaringsdeskundigen waarbij 

hun ervaring nog te vers is of waarbij er nog te weinig herstel heeft 



 

 

WWW.MENSELIJKEMAATSCHAP.NL 15 

plaatsgevonden kunnen hier zelf veel last van krijgen. Dat is niet alleen 

voor de ervaringsdeskundige, maar ook voor de cliënt en de organisatie 

schadelijk. Het is dus belangrijk om hier als organisatie zorgvuldig mee 

om te gaan. 

Aanvulling op de hulpverlener 
De relatie tussen de ervaringsdeskundige en de professionele hulp-

verlener is eveneens een terugkerend thema. Deze verhouding kan op 

gespannen voet staan, bijvoorbeeld als de ervaringsdeskundige zich niet 

serieus genomen voelt of als de hulpverlener de ervaringsdeskundige als 

concurrent ziet. Uit onze praktijkverhalen komt steeds weer naar voren 

dat het belangrijk is om elkaar als aanvullend te zien. De hulpverlener en 

de ervaringsdeskundige hebben elk hun eigen kwaliteiten en hun eigen 

rol. Dit bespreekbaar maken en elkaar ook hierop durven aanspreken is 

belangrijk voor de succesvolle inzet van ervaringsdeskundigen. 

Neem de ervaringsdeskundige serieus 
In lijn met het voorgaande is het van belang om als organisatie de 

ervaringsdeskundige serieus te nemen. Zoals eerder gezegd denken 

momenteel veel organisaties na over het inzetten van ervarings-

deskundigen. Maar helaas wordt hierbij vaak nog te weinig nagedacht 

over hoe de ervaringsdeskundige ook een serieuze positie in de 

organisatie geboden kan worden. Wordt de ervaringsdeskundige als 

volwaardig medewerker gezien? En wordt hij of zij ook als zodanig 

betaald? Ervaringsdeskundigheid is een vak, er zijn inmiddels 

verschillende opleidingen voor ontwikkeld. Als wij willen dat ervarings-

deskundigen een structurele en kwalitatieve bijdrage leveren aan onze 

organisaties, dan zullen we dit vak ook serieus moeten nemen en als 

volwaardig moeten behandelen. 
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Gewoon beginnen 
In alle gesprekken die wij voor deze publicatie hebben gehouden, vroegen 

wij aan de geïnterviewden wat zij zouden adviseren aan organisaties die 

overwegen om ervaringsdeskundigen in te zetten binnen hun organisatie. 

Hierbij kwamen geen stappenplannen of afvinklijstjes naar voren. Het 

devies van vrijwel alle geïnterviewden luidde: begin gewoon! Vooraf is 

nooit tot in detail uit te stippelen hoe het allemaal zal gaan lopen. Het 

ontbreken van een gedetailleerd plan moet dus ook niet tot 

terughoudendheid leiden. De organisaties uit de praktijkverhalen die wij 

hier verzameld hebben zijn vaak ook ‘gewoon begonnen’. Stap voor stap 

hebben zij gaandeweg geleerd hoe de inzet van ervaringsdeskundigen 

binnen hun specifieke organisatie goed werkt. Dat is dan ook het advies 

van de geïnterviewden aan anderen, en aan u als lezer. Wij hopen dat 

deze publicatie aanbevelingen kan bieden, enkele voorbeelden kan laten 

zien en u mag inspireren om toch maar ‘gewoon te beginnen’. 
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WERKEN AAN HERSTEL 

IN DE GGZ REGIO 

ACHTERHOEK 
 

 
 
 
 
 
 
In de regio Achterhoek zijn verschillende organisaties die 
ervaringsdeskundigheid inzetten of zoeken naar manieren 
om dit te doen. Mark van Dam en Danny Dijkhuizen van de 
Menselijke Maatschap spraken met Ilse Saris, voormalig 
wethouder bij de gemeente Winterswijk, en Jan-Willem 
Mensink, Esther en Ingrid Bogert, respectievelijk 
ervaringsdeskundige, cliënt en coördinator van het 
Herstelcentrum bij GGNet. 
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Inzet van ervaringsdeskundigen om ‘het goede te 
doen’ voor de inwoners 
De acht gemeenten in de Achterhoek werken veel samen in het sociaal 

domein. In het voorjaar van 2018 hebben de gemeenten, samen met 

instellingen uit de regio, gewerkt aan een transformatieplan voor het 

sociaal domein. Dit proces, dat begeleid werd door enkele adviseurs van 

de Menselijke Maatschap, werd afgesloten met een bijeenkomst waarbij 

ook enkele ervaringsdeskundigen aanwezig waren om hun verhaal te 

vertellen. Ilse Saris, destijds wethouder in Winterswijk en voorzitter van 

het portefeuillehoudersoverleg Sociaal van de regio Achterhoek, vertelt 

waarom hiervoor gekozen is. “Als 

gemeente heb je het doel om het 

goede te doen voor je inwoners. 

Daarbij helpen verhalen uit de 

praktijk. Want vaak zit het, ook bij iets groots als ‘transformatie’, in kleine 

dingen.” Oftewel: je kunt beleidsmatig van alles willen afspreken en 

beschrijven, maar je moet ook gebruik kunnen en durven maken van de 

creativiteit en de vaak eenvoudige oplossingen van de inwoners zelf.  

 

Tijdens de bijeenkomst over het transformatieplan waren er ook enkele 

ervaringsdeskundigen van GGNet, een grote GGZ-instelling uit de regio, 

aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werd Ilse Saris, als voorzitter van het 

regionale portefeuillehoudersoverleg Sociaal, gekoppeld aan één van de 

ervaringsdeskundigen van GGNet. Het bezoek dat Ilse naar aanleiding 

hiervan bracht aan GGNet liet haar enkele voorbeelden zien van hoe op 

het oog kleine dingen een groot verschil kunnen maken. “Een cliënt kwam 

niet uit haar isolement. Door behandelaars was al van alles geprobeerd. 

Zelf wilde ze graag een hond en men besloot haar een hond te geven. 

Dat bleek een gouden zet, want daardoor kwam ze beetje bij beetje uit 

‘Transformatie zit vaak juist 
in hele kleine dingen’ 
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haar isolement en pakte ze haar leven geleidelijk aan weer op.” Ook sprak 

ze met een ex-verslaafde, die vertelde dat ze nooit was aangesproken op 

haar alcoholgebruik door docenten of anderen in haar omgeving. “De 

vraag is hoe we als samenleving met elkaar omgaan. Durven we zaken 

bespreekbaar te maken of lopen we met een boog om de gevoelige 

onderwerpen heen?” 

 

Hoewel de wens er is bij de gemeenten in de Achterhoek om meer gebruik 

te maken van ervaringsdeskundigen in het sociaal domein, kunnen zij 

volgens Ilse Saris nog veel leren van organisaties als GGNet, waar al veel 

meer ervaring is met de inzet van professionele ervaringsdeskundigen. 

Ervaring en deskundigheid, maar toch (nog) geen 
ervaringsdeskundige? 
Eén van die professionele ervaringsdeskundigen van GGNet is Jan-Willem 

Mensink. Vanaf zijn tiende kreeg hij last van angsten en 

dwangmatigheden. Toen hij 24 jaar oud was, ging het niet langer en werd 

hij opgenomen. Eerst op een 

PAAZ-afdeling, daarna in een 

specialistische kliniek. Na zijn 

opnames wilde Jan-Willem ‘iets 

met mensen’ gaan doen en hij begon aan de opleiding Sociaal 

Pedagogische Hulpverlening (SPH). Toen hij tijdens zijn opleiding een 

presentatie moest geven over dwangstoornissen, kreeg hij als reactie: 

“Hoe komt het toch dat je er zoveel vanaf weet?”, maar de schaamte was 

nog te groot om zijn eigen verhaal te vertellen. Na de SPH-opleiding ging 

hij aan het werk in de psychiatrie. Hij merkte dat hij snel een klik had met 

cliënten en vaak aan een half woord genoeg had. Geleidelijk las en hoorde 

hij steeds meer over ervaringsdeskundigheid. Hij ging trainingen volgen 

en kwam steeds meer tot de overtuiging dat het vak van 

‘Ik kon eindelijk eerlijk benoemen 
waarom ik een gat in mijn cv had’ 
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ervaringsdeskundige iets voor hem was. In 2014 kwam hij in dienst bij 

GGNet: “Dat was een hele opluchting: eindelijk kon ik gewoon eerlijk 

benoemen waarom ik een gat in mijn cv had”.  

 

Herstelcentrum om ervaringsdeskundigheid te 
stimuleren en ondersteunen 
Toen Jan-Willem in 2014 bij GGNet kwam, was hij één van de eerste 

ervaringsdeskundigen. De eerste jaren was het nog veel pionieren, maar 

in 2016 werd het Herstelcentrum 

opgericht. Ingrid Bogert was één 

van de initiatiefnemers. “Ik werkte 

als verpleegkundige in de 

psychiatrie. Totdat ik zelf een 

depressie kreeg. Daarna wilde ik 

eerst iets heel anders gaan doen, 

maar ik merkte toch dat mijn hart 

in de psychiatrie lag. Het begrip 

‘herstel’ kwam in die tijd steeds 

meer op en daar wilde ik graag 

meer mee gaan doen.” Ingrid 

schreef een plan voor GGNet en dat 

was de basis om samen met een 

collega het Herstelcentrum op te 

richten. De opdracht waarmee het Herstelcentrum startte was om 

ervaringsdeskundigheid en herstel binnen GGNet op de kaart te zetten en 

te houden. Er werden trainingen en intervisiegroepen georganiseerd en 

geleidelijk aan kwam binnen de cultuur van de organisatie steeds meer 

ruimte en aandacht voor herstel.  

 

Jan-Willem Mensink – 
ervaringsdeskundige GGNet 
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Ervaringsdeskundigen zijn nu volwaardige leden van de diverse FACT-

teams. Ze hebben duidelijk hun eigen rol. Samen optrekken met de 

professionals in de FACT-teams is belangrijk. Het gaat erom je eigen rol 

te vinden naast de ander, zonder 

je tegen elkaar af te zetten. Vanuit 

het Herstelcentrum zijn ook 

functieprofielen opgesteld voor 

ervaringsdeskundigen. Volgens Ingrid legt men de lat bij GGNet hoog: 

“Wij vragen goede communicatieve vaardigheden, een goed reflectief 

vermogen, minimaal MBO of MBO+ niveau en een goed herstel. Dat 

laatste betekent dat je met droge ogen over je eigen verhaal moet kunnen 

vertellen. En ook dat je moet 

snappen waarom je nu weer bent 

waar je bent. Het gaat om zwaar 

werk, je maakt heel wat mee en je 

bent vaak toch de enige 

ervaringsdeskundige binnen je 

team.” De hoge eisen die aan 

ervaringsdeskundigen gesteld 

worden zorgen ervoor dat het FACT-

team een kwalitatief goede collega 

krijgt, maar minstens zo belangrijk 

is dat de ervaringsdeskundige tegen 

zichzelf beschermd wordt. Het is 

ook wel eens misgegaan en dan 

was vaak de reden dat het herstel van de ervaringsdeskundige nog te pril 

was.  

 

‘Een eigen rol, niet tegenover 
maar naast de professional’ 

Ingrid Bogert – 
Herstelcentrum GGNet 
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Vanuit het Herstelcentrum worden ervaringsdeskundigen ondersteund en 

begeleid, bijvoorbeeld door het aanbieden van intervisie en 

inspiratiebijeenkomsten. Ook is er het consultteam. Als er een patiënt is 

met een specifieke stoornis, dan kan er binnen de brede GGNet-

organisatie gezocht worden naar een ervaringsdeskundige met dezelfde 

specifieke ervaring. Dat is goed voor de patiënt, maar ook om 

behandelteams te laten kennismaken met ervaringsdeskundigheid. 

 

Ervaringsdeskundige biedt hoop en perspectief 
Maar wat is nu de specifieke bijdrage van een ervaringsdeskundige? Ingrid 

is daar duidelijk over: “Een ervaringsdeskundige staat echt aan de 

patiëntkant. Onze cliënten zien aan de badge die de ervaringsdeskundige 

draagt: daar heeft ook iets aan ‘gerammeld’. Professionals zeggen dat niet 

zo snel over zichzelf, hoewel zij vaak ook genoeg ervaring en herstelkennis 

hebben. De ervaringsdeskundige heeft de stap gezet om over zijn ervaring 

te kunnen en durven vertellen. Professionals zijn opgeleid met 

professionele distantie en houden daar vaak in principe aan vast, hoewel 

er ook voorbeelden zijn van professionals die in staat zijn hun 

ervaringskennis intuïtief goed in te zetten.” 

Dit betekent niet dat ervaringsdeskundigen steeds over hun eigen (ziekte-

)ervaringen spreken. Zij hebben juist de rol van herstelcoach: zij weten 

hoe het is om ziek te zijn en nog meer hoe zij zo ver zijn gekomen om het 

leven weer op te pakken en ook om weer aan het werk te gaan. Op deze 

herstelervaringen hebben zij zelf uitgebreid gereflecteerd en ze in 

opleidingen met anderen gedeeld. Zo hebben zij een brede kennis van 

‘hersteltools’ ontwikkeld. 
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Jan-Willem herkent zich hierin: “Als je psychiatrisch patiënt wordt, 

verandert er van de ene op de andere dag heel veel. Eerst ben je gewoon 

broer, vader, enzovoort, en dan 

krijg je ineens het stempel van 

psychiatrisch patiënt. Dan helpt 

het om met iemand te kunnen 

praten die hetzelfde heeft meegemaakt. Zodat je kunt denken: jij hebt 

het gered, dan moet ik het ook kunnen redden.”  

 

Esther (niet haar echte naam), momenteel cliënt binnen GGNet, 

onderschrijft dit vanuit haar eigen ervaring. Toen ze drie jaar geleden een 

behandeling volgde, zat ze erg slecht in haar vel: “Ik dacht: het komt 

nooit meer goed met mij”. Op een dag kwam Jan-Willem langs in haar 

groep om zijn verhaal te vertellen. “Dat was voor mij de ommekeer. Hij 

liet zien dat een psychiatrisch ‘patiënt’ niet voor altijd verdoemd is voor 

altijd en dat je buiten je aandoening ook mens bent en kwaliteiten bezit. 

Daardoor kreeg ik weer 

hoop en perspectief.” 

Als patiënt bij GGNet 

heeft Esther veel aan 

Jan-Willem en de andere ervaringsdeskundigen gehad. “Het lijkt soms 

heel klein wat Jan-Willem doet, maar alleen al het feit dat je een gelijke 

tegenover je hebt maakt al een groot verschil.” Ervaringsdeskundigen zijn 

voor Esther een belangrijke toevoeging naast de professionele 

behandelaars binnen GGNet. “Hulpverleners zijn zeker nodig, maar als 

Jan-Willem zegt: ik weet dat het zwaar is, dan wéét hij dat ook echt. En 

dat voel je. Jan-Willem legt ook minder de nadruk op de diagnose, maar 

helpt juist om te kijken naar datgene dat wel goed gaat, op het herstel. 

Ik heb heel veel hoop gekregen door de ervaringsdeskundigen.” 

‘Jij hebt het gered, dan moet 
ik het ook kunnen redden’ 

‘Als Jan Willem zegt: “Ik weet dat het 
zwaar is”, dan wéét hij dat ook echt’ 
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De benadering die Jan-Willem kiest, is in essentie heel eenvoudig: “Als 

ervaringsdeskundige ben je in eerste instantie gewoon mens. En dat 

probeer ik ook over te brengen op de patiënten. Er is meer dan de 

psychiatrische aandoening, je bent ook mens. En daarom probeer ik altijd 

uit te gaan van iemands kwaliteiten, want die heeft iedereen.” Door je 

eigen ervaring kun je als 

ervaringsdeskundige sneller aansluiten 

bij iemand. Jan-Willem noemt het 

voorbeeld van medicatie. Als ervarings-

deskundige weet hij zelf hoe het is om bepaalde medicatie te gebruiken. 

“Je hoeft niet altijd met je eigen verhaal te koop te lopen, maar je vertelt 

over je eigen ervaring op een manier die past.” En voor cliënten biedt het 

hoop om Jan-Willem te zien rondlopen: als het hem gelukt is, dan moet 

ik het ook kunnen. 

 

Een breed scala aan ervaringsdeskundigheid 
Door haar bezoek aan GGNet heeft ook Ilse Saris weer veel inspiratie 

gekregen voor de inzet van ervaringsdeskundigen. Maar het hoeft niet 

altijd op dezelfde manier. Ilse noemt verschillende voorbeelden waarbij 

de gemeente Winterswijk al probeert om ervaringsdeskundigheid in te 

zetten. Dit varieert van het inzetten van professionele ervarings-

deskundigen tot het betrekken van inwoners bij het maken van nieuwe 

plannen. Zo noemt ze een onderzoek dat onlangs in de gemeente is 

uitgevoerd naar de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor 

mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Bij dit onderzoek 

‘Wees in eerste instantie 
gewoon mens’ 
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zijn mensen uit de doelgroep ingezet om zelf de gemeente te bellen of te 

bezoeken en zo te kijken in hoeverre de gemeente voor hen toegankelijk 

is. Ook noemt ze het project ‘Winterswijk armoedevrij’, waarin drie 

inwoners vanuit hun eigen ervaringen meedenken over de plannen die de 

gemeente hiervoor kan ontwikkelen. In het sociaal team van Winterswijk 

werkt momenteel een voor-

malige vluchteling uit Syrië. 

Naast het feit dat hij ‘gewoon’ 

meedraait in het team, vertelt 

hij ook zijn eigen ervaringen 

op scholen. Van haar eigen dochter heeft Ilse gehoord dat dit verhaal veel 

indrukt maakt op leerlingen. 

 

De gemeenten in de regio Achterhoek proberen dus al uitdrukkelijk om 

ervaringsdeskundigheid in te zetten, maar het is ook weer niet zo dat er 

een duidelijk plan onder ligt: “We merken vanzelf wel hoe we het kunnen 

doen en wat werkt”. Ilse ziet dat er op regionaal niveau meer met 

professionele ervaringsdeskundigen wordt gewerkt terwijl men het lokaal 

ook belangrijk vindt om mensen uit de eigen lokale samenleving te 

betrekken. “Er zit veel creativiteit in de samenleving. En bovendien 

waarderen mensen het ook als ze de ideeën die ze zelf hebben ingebracht, 

terugzien in het beleid van de gemeente.” 

 

Een belangrijke uitdaging vindt Ilse nog wel om de mindset van alle 

betrokkenen, ook de ambtenaren van de 

gemeente, te veranderen. Daarbij hoort 

ook het zoeken naar verbinding tussen 

organisaties. Ze noemt een concreet 

voorbeeld van een inwoner van de gemeente die opgenomen was bij 

‘Er zit veel creativiteit 
in de samenleving’ 
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GGNet. De gemeente en andere instanties wisten hier niet van, en omdat 

de huur niet meer betaald werd, was de woning bijna ontruimd. Door 

betere onderlinge communicatie kan dit soort situaties voorkomen 

worden. 

 

Wat maakt iemand met ervaring tot een 
ervaringsdeskundige? 
Met al deze voorbeelden van ervaringsdeskundigheid blijft de vraag: wat 

maakt iemand met ervaring nu tot een ervaringsdeskundige? Voor Ilse 

Saris is dit nog een zoektocht: “Het gesprek over wat wij als gemeente 

wel of niet onder ervaringsdeskundigheid scharen en welke criteria wij 

stellen aan een ervaringsdeskundige, wordt nog nauwelijks gevoerd. Dit 

zullen we in de toekomst wel meer moeten doen.” Desondanks noemt Ilse 

als belangrijke kwaliteitseis dat de ervaringsdeskundige, naast het 

vertellen van het eigen verhaal, ook op een casusoverstijgend, abstracter 

niveau kan meepraten over een vraagstuk.  

 

Voor Jan-Willem is van belang dat een ervaringsdeskundige over zijn 

eigen schaamte heen kan stappen en open zijn eigen verhaal durft te 

vertellen. Daarmee kan de ervaringsdeskundige hoop en perspectief 

bieden. Hij erkent wel dat dit niet voor iedereen met ervaring is 

weggelegd: “Veel patiënten die ik spreek reageren: dat wil ik ook. Maar 

als ik ze vertel wat het inhoudt, dan deinzen ze vaak terug. Vaak zijn hun 

ervaringen nog te vers.” Jan-Willem benadrukt dat het belangrijk is dat je 

al langere tijd ‘stabiel’ bent. Ervaringsdeskundige zijn is meer dan een 

maatjesproject, je kunt heel wat tegenkomen. Patiënten die serieus 

geïnteresseerd zijn verwijst hij door naar het Herstelcentrum. Daar 

worden cursussen aangeboden om mensen te laten onderzoeken of het 

werk van ervaringsdeskundige inderdaad iets voor hen is.  
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Ingrid wijst erop dat bij GGNet de lat om ervaringsdeskundige te worden 

hoog ligt. “Die hoge lat is hier ook nodig, je hebt het wel over derdelijns 

psychiatrie. Mensen komen hier heel wat tegen. In andere contexten, 

bijvoorbeeld bij gemeenten, zijn andere vormen van ervaringsdes-

kundigheid nodig. Daarbij is het misschien minder nodig om de lat zo hoog 

te leggen.”  

 

Begin gewoon! 
Voor gemeenten en andere organisaties die overwegen om 

ervaringsdeskundigheid in te zetten hebben de geïnterviewden wel een 

aantal tips. Ilse Saris geeft aan dat 

het voor de gemeente Winterswijk 

een lange weg is geweest om het 

perspectief van de ervaringsdeskun-

dige, cliënt en inwoner een plek te geven in het handelen van 

professionals. Maar uiteindelijk gaat erom dat je een begin maakt: “Je 

moet er niet te lang over nadenken, gewoon doen!” Het begint volgens 

Ilse voor een gemeente met het kennen van je eigen inwoners en ruimte 

te bieden voor initiatieven die door die inwoners genomen worden. 

Hoewel je als gemeente ook kaders wilt scheppen en de kwaliteit wilt 

bewaken, moet je uitkijken om teveel over te nemen.  

 

Ingrid Bogert geeft als tip om goed te kijken waar je ervaringsdes-

kundigen nodig hebt en om dan te gaan werven. “Er zijn tegenwoordig 

allerlei opleidingen en trainingen, dus kijk goed wie geschikt is en ga niet 

met de eerste de beste in zee. Afhankelijk van de aard van het vraagstuk 

kan het zijn dat er best veel van een ervaringsdeskundige gevraagd wordt. 

Wees in dat geval niet bang om de lat hoog te leggen.”  

‘Niet te lang over nadenken, 
gewoon doen!’ 
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Ervaringsdeskundigen kunnen gemeenten enorm helpen om te kijken wat 

nodig is, in aanvulling op beleidsmedewerkers die vaak toch wat verder 

van de praktijk af staan. Ze kunnen met creatieve oplossingen komen, die 

echt niet duur hoeven te zijn.  

 

Jan-Willem Mensink noemt als belangrijke randvoorwaarde dat je als 

ervaringsdeskundige wordt gezien als een volwaardige en gelijkwaardige 

collega. Het gaat om een goede samenwerking tussen professionals en 

ervaringsdeskundigen en elkaar niet als concurrenten te zien. Ook is het 

belangrijk om mensen te hebben op wie je kunt terugvallen. De 

begeleiding en intervisie vanuit het Herstelcentrum zijn voor hem 

belangrijke voorbeelden hiervan.  

 

En Esther? Zij is heel duidelijk: 

“Ervaringsdeskundigen zijn heel 

belangrijk. Ze bieden echt 

perspectief en hoop aan cliënten op 

een manier zoals professionals dat nooit kunnen. 

Ervaringsdeskundigen maken een organisatie menselijker.” Eén tip voor 

organisaties die overwegen om met ervaringsdeskundigen te gaan 

werken? “Zo snel mogelijk beginnen!” 

  

‘Ervaringsdeskundigen maken 
een organisatie menselijker’  
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ERVARINGSKENNIS 
INZETTEN BIJ DE 

AANPAK VAN 

PROBLEMATIEK VAN 

MENSEN MET VERWARD 

GEDRAG IN WEST-

BRABANT 
 

 
In de regio West-Brabant wordt ervaringsdeskundigheid 
onder andere ingezet bij mensen met verward gedrag. 
Nienke Hoekstra en Caroline Mobach interviewden Gineke 
Kuin, beleidsmedewerker bij de gemeente Breda, Daniejel 
de Greef en Romy de Veer, ervaringsdeskundigen bij 
FAMEUS, en Ellen, ex-cliënt. 
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Ervaringsdeskundigen zijn een meerwaarde bij de 
aanpak van problematiek rond verward gedrag 
In de regio West-Brabant zetten de gemeenten bij de aanpak van 

problematiek van verward gedrag op verschillende deelprojecten 

ervaringsdeskundigen in. De regio West-Brabant sluit bij de omschrijving 

van verward gedrag aan bij de brede definitie van het Aanjaagteam 

Verwarde Personen1: het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen 

te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen 

schade berokkenen. Dit verlies kan eenmalig of chronisch zijn. We hebben 

het over een groep mensen die voor het merendeel te maken heeft met 

problematiek op verschillende levensgebieden. Dit regionale project 

bestaat uit verschillende deelprojecten. Denk aan preventie, vroegtijdig 

signaleren, melding, beoordeling en risicotaxatie, toeleiding, passend 

vervoer, passende ondersteuning en straf en informatievoorziening. 

Daarbij staat de inbreng van mensen met verward gedrag zelf en hun 

omgeving voorop. Bij enkele deelprojecten zijn ook adviseurs van de 

Menselijke Maatschap betrokken.  

 

We spreken op persoonlijke titel met Gineke Kuin, beleidsadviseur Zorg & 

Welzijn bij centrumgemeente Breda, Daniejel de Greef en Romy de Veer, 

ervaringsdeskundigen bij FAMEUS en Ellen, ex-cliënt. Gineke benoemt dat 

het betrekken van ervaringsdeskundigen bij het project aanpak verward 

gedrag voor haar niet direct voor de hand lag: “Aanvankelijk was ik 

sceptisch over de inzet van ervaringsdeskundigheid. Vanuit ZONMW, dat 

de subsidieaanvragen coördineert en toekent in de regionale aanpakken 

                                                             
1 Het aanjaagteam Verwarde Personen (ondersteuning en zorg voor personen met 
verward gedrag) had als opdracht te bevorderen dat alle gemeenten en andere 
betrokken partijen in de zomer van 2016 beschikten over een sluitende aanpak. 
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van verward gedrag, werd de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen 

verplicht gesteld. Gelukkig hebben wij in de regio Midden- en West-

Brabant een sterk Centrum voor herstel en ervaringsdeskundigheid: 

FAMEUS. Mijn ervaring met de ervaringsdeskundigen van FAMEUS is 

inmiddels dat je hen hard nodig hebt. Ik leer veel van hen. Wat helpt wel 

en wat niet in de omgang met mensen? Het is een waardevolle 

aanvulling”.  

 

De ervaringsdeskundigen werken mee in de professionele uitvoering, 

maar FAMEUS zit ook aan tafel bij beleidsmakers. Bij beleidsvraagstukken 

schuift Jeroen Kwak van 

FAMEUS vaak aan. Hij 

houdt zich bezig met 

strategie, ontwikkeling en 

innovatie en voegt een ander perspectief toe. De samenwerking met de 

ervaringsdeskundigen stemt Gineke tot nadenken. “Ook ik als 

beleidsmaker loop nog altijd om mijn eigen achterbuurvrouw heen. Zij is 

al een tijdje weduwe en kent periodes waarin zij waandenkbeelden heeft. 

Ik ben nog niet op haar afgestapt omdat ik enige schroom voel. Misschien 

moet ik dat toch een keer doen en een praatje met haar maken.”  

 

Bij trainingen voor professionals en andere grotere regionale 

bijeenkomsten over de samenwerking tussen zorg en veiligheid hebben 

ervaringsdeskundigen ook een actieve rol. Een gesprek met een 

ervaringsdeskundige levert voor een cliënt vaak op dat deze persoon zich 

vaak eindelijk gehoord voelt en zich serieus genomen voelt. De 

ervaringsdeskundigen zijn doelgericht, ze benoemen de ellende maar ook 

de kracht die zij zien bij iemand. “Professionals, en dat geldt ook voor 

‘Als beleidsmaker loop ik nog altijd om 
mijn eigen achterbuurvrouw heen’ 
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mijzelf,” zegt Gineke met een glimlach, “staan vaak al met een oplossing 

klaar. De ervaringsdeskundigen bieden een enorme meerwaarde.” 

 

Eén van de deelprojecten bij de aanpak van verward gedrag in de regio 

West-Brabant is het werken met de crisiskaart. De crisiskaart is een klein 

document, ter grootte van 

een bankpasje. Op de 

crisiskaart staat belangrijke 

informatie over hoe te 

handelen met de persoon 

die in een crisis verkeert. 

Het is als het ware een soort 

gebruiksaanwijzing met 

informatie over contact-

personen, manier van be-

handelen, welke medicijnen 

worden gebruikt et cetera. 

De crisiskaart is er voor 

iedereen die ooit een 

psychische crisis heeft 

meegemaakt of verwacht er 

mogelijk een mee te maken.  

 

We spreken Daniejel de Greef, coördinator van de crisiskaart bij FAMEUS 

en Romy de Veer, crisiskaartconsulent bij FAMEUS. Daniejel is blij dat de 

ervaringsdeskundigen van FAMEUS zo goed in beeld zijn bij de gemeente 

Breda en dat zij worden gewaardeerd. De ‘crisiskaartconsulenten’ werken 

als ervaringsdeskundigen in het kader van het deelproject Spoedeisende 

Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR), bij de High & Intensive Care 

Gineke Kuin - Gemeente Breda 



 

 

WWW.MENSELIJKEMAATSCHAP.NL 37 

(HIC) van GGZ-Breburg en zij sluiten aan bij het Maatschappelijk Steun-

overleg (MaSS)2. Daniejel de Greef werkt nu 9 jaar als ervarings-

deskundige. Daniejel is 20 jaar verslaafd geweest en heeft alle ellende 

meegemaakt die daarbij hoort. Tien jaar geleden is zij afgekickt en 

inmiddels heeft zij haar borderline aandoening aardig onder controle. “De 

start als ervaringsdeskundige was voor mij mooi en ervaar ik nog steeds 

als ‘living the dream’.” 

 

Daniejel vertelt hoe cliënten in aanraking komen met een crisiskaart-

consulent zoals Romy. Mensen die in de SPOR worden gezien door een 

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en psychiater en die weer terug 

naar huis mogen, worden in contact gebracht met een van de consulenten 

van FAMEUS. Mensen voelen vaak schaamte en zijn de war. De 

consulenten die met de crisiskaart werken gaan preventief aan de slag 

met de betrokkenen om te voorkomen dat ze (opnieuw) in de SPOR 

terecht komen. De consulenten sluiten ook aan bij de overleggen en het 

spreekuur bij de High & Intensive Care (HIC) van GGZ-Breburg. Daar 

treffen de consulenten de cliënten. De HIC zorgt voor een radicale omslag 

in de geestelijke gezondheidszorg. Hier ontvangt de cliënt in een heftige 

psychiatrische crisis extra aandacht en zorg. De HIC is veel 

menswaardiger én effectiever dan de isoleercel.  

 

                                                             
2 Een Maatschappelijk Steunsysteem (MASS) is een geheel van personen, hulpbronnen en 
voorzieningen dat mensen in staat stelt zelfredzaam te leven en aan de samenleving deel 
te nemen. 
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‘It never gets easier, you just get better’  
Romy is een de crisiskaartconsulenten bij FAMEUS en ervarings-

deskundige. Ze ondersteunt cliënten bij het invullen van hun eigen 

crisiskaart. Zij volgt bij Fontys de opleiding Ervaringsdeskundigheid in 

Zorg en Welzijn. Romy vertelt over haar achtergrond. Zij heeft te maken 

met borderlineproblematiek en kampte met verslaving. Dit is begonnen in 

de tijd dat zij actief was als amazone. De professionele paardensport is 

een wereld waarin onder hoge druk moeten presteren op de voorgrond 

staat. “Alle ogen waren op mij gericht,” 

vertelt Romy, “met wat drugs en drank 

kon ik dit beter verdragen. Zo is het 

begonnen.” Aanvankelijk lukte het haar 

nog om prestaties te leveren in combinatie met het gebruik van drugs en 

alcohol. Maar door toename van het gebruik ging het bergafwaarts met 

haar. Als gevolg van de verslavingen verloor zij haar oorspronkelijke 

identiteit. Inmiddels gaat het gelukkig een stuk beter met Romy. De tekst 

op haar T-shirt is haar op het lijf geschreven: ‘It never gets easier, you 

just get better’. En het paardrijden? “Ik rijd nog wel paard, maar dan 

alleen als hobby.”   

 

De crisiskaart als hulpkaart 
Gineke benadrukt dat de crisiskaart nog niet in alle organisaties is 

doorgedrongen. “De crisiskaart 

fungeert door zijn werking eigenlijk 

als hulpkaart. Het gesprek dat de 

ervaringsdeskundigen hierover 

voeren met cliënten levert zoveel op voor cliënten dat het eerder een 

hulpkaart is. De inzet van de ervaringsdeskundige is daarbij essentieel. 

Het gaat om de combinatie van de kaart en het gesprek dat de 

‘Blijf mij zien als mens en 
blijf tegen mij praten’ 

‘Bel een bekende, zodat ik 
mij veilig kan voelen’ 
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ervaringsdeskundige heeft met de betrokkene.” Dit wordt bevestigd door 

Daniejel en Romy. Romy vertelt hoe zij zorgvuldig te werk gaat met een 

cliënt. Zij sluit zoveel als mogelijk aan bij wat iemand wel of niet wil. Het 

gesprek gaat over de wijze waarop een crisis zich bij iemand manifesteert 

en wat die betrokkene dan wel en niet wil. Voorbeelden hiervan zijn dat 

de één juist getroost wil worden en een ander pertinent niet aangeraakt 

wil worden. Romy noemt uit eigen ervaring een voorbeeld dat 

politieagenten, toen zij zelf in crisis was, over haar hoofd heen met elkaar 

gingen praten. De boodschap op de crisiskaart van Romy zelf zou zijn: 

‘blijf mij zien als mens en blijf tegen mij praten’. “Een ander heeft in zijn 

crisiskaart ‘omhels mij’ staan. Dat zal de politie nooit doen. Dan vraag ik 

door hoe dat op te lossen is en komen we samen bijvoorbeeld tot de 

boodschap: ‘Bel een bekende zodat ik mij veilig kan voelen’.”  

Als consulent vraagt Romy alle details uit, omdat juist die cruciaal kunnen 

zijn als iemand in crisis is. Ook praktische informatie wordt op de 

crisiskaart ingevuld, bijvoorbeeld over medicatie, of iemand een bril 

draagt of een ge-

hoorapparaat heeft. 

Er worden ook 

prioriteiten gesteld, 

bijvoorbeeld wie als 

eerste gebeld moet worden. De crisiskaart is AVG-proof. De cliënt vult een 

machtigingsformulier in, waarmee hij of zij toestemming geeft om 

gegevens te gebruiken in het geval dat de crisissituatie zich voordoet. Dit 

geeft vertrouwen aan cliënten. De informatie op de crisiskaart wordt niet 

digitaal opgeslagen. Eenmaal per half jaar wordt de kaart geactualiseerd 

en tussendoor kan de cliënt zelf aangeven wat er veranderd moet worden. 

Het werken met de crisiskaart is een middel voor mensen om te herstellen 
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en mensen in beweging te krijgen. Maar alleen al het maken van een 

eigen crisiskaart werkt preventief en bevordert het herstel.  

 

De meerwaarde van de ervaringsdeskundige voor 
cliënten  
Daniejel vertelt dat het prettig is als cliënten zich uitspreken over een fijn 

gesprek dat je met hem of haar hebt gevoerd. Die reacties geven haar 

veel voldoening. Ook uit het onderzoek dat Daniejel heeft uitgevoerd 

onder cliënten die de SPOR bezochten blijkt dat cliënten goed terugkijken 

op het contact met de ervaringsdeskundige. “Eindelijk was er iemand die 

het snapt en aan een half woord genoeg heeft,” zo luidt één van de 

reacties. “Cruciaal hierbij is de gelijkwaardigheid,” zegt Daniejel. In die 

ervaring zit vaak het verschil met een professional.  

 

Ellen is zo iemand die met veel respect terugdenkt aan Daniejel. Het 

gesprek met Ellen voeren we in een gezinshuis dat gerund wordt door een 

goede vriendin van haar. Ellen woont sinds kort in dit gezinshuis waar zij 

een eigen kamer heeft. In het gezinshuis wonen eigen kinderen van de 

gezinshuishouders en er worden enkele andere kinderen opgevangen. Het 

verhaal van Ellen is indrukwekkend. Op jonge leeftijd overleed haar 

partner als gevolg van complicaties na een longtransplantatie. Ellen bleef 

achter met drie jonge kinderen. Ze vertelt dat zij in haar conditie niet voor 

de kinderen kon en kan zorgen. Het was voor haar een heel slechte 

periode met angsten en haar conditie holde achteruit. Ellen lijdt aan een 

ernstige vorm van COPD. Ook werd op latere leeftijd de diagnose ADHD 

bij haar gesteld. Samen met een cliëntondersteuner van MEE werd 

gekeken naar een betere woonvorm voor Ellen. Eerst zijn de kinderen bij 

familie opgevangen en toen door vrienden. Nu verblijven de kinderen, 

waaronder haar negenjarige tweeling, in een pleeggezin in de buurt van 
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het gezinshuis. De kinderen komen om en om in het gezinshuis bij Ellen 

op bezoek en spelen met de andere kinderen. De kinderen bezochten haar 

ook in het ziekenhuis. De situatie nu in het gezinshuis biedt veel meer een 

thuis en de mogelijkheid om een gezinsleven te hebben. Ellen kwam met 

Daniejel de Greef in contact toen zij drie maanden moest revalideren. “De 

cliëntondersteuner van MEE bracht mij met Daniejel in contact. Zij stelde 

voor dat ik een assertiviteitscursus zou doen. Ik was onzeker en kon wel 

een handje hulp gebruiken om krachtiger in mijn schoenen te staan, en 

niet alleen maar patiënt te zijn.” Met Daniejel voerde Ellen gesprekken 

over het niet ziek willen zijn. Het ging ook vrij snel over het eigen 

levensverhaal van Daniejel. Daar zaten overeenkomsten in met het 

levensverhaal van Ellen. “Dingen die niemand van mij wist maar waarvan 

het zo fijn was om daar met iemand over te praten. Dat ik durfde te 

vertellen over de donkere perioden in mijn leven. Daar had ik nooit eerder 

over gesproken met een buitenstaander.”  

 

Daniejel voerde gesprekken met Ellen en gaf haar tips om op een andere 

manier tegen levensvraagstukken aan te kijken. Ellen durfde oprecht te 

zijn in haar uitingen en kreeg moed om haar diepste angsten te 

bespreken. “Zij heeft het bij mij eruit getrokken. Dat heeft veel voor mij 

betekend. Door ziek te zijn voel je jezelf falen. Daniejel gaf mij 

complimenten en vooral haar oprechtheid raakte mij. Het was fijn ook dat 

ik mij niet hoefde te schamen. Ze gaf geen oordeel en ik zag weer 

kansen.”  

 

De ervaringsdeskundige en de kennis en ervaring 
van andere professionals 
Voor Ellen zat de toegevoegde waarde van Daniejel als ervarings-

deskundige vooral in de levenservaring en de goede klik. “De gesprekken 
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toen met Daniejel waren onvergetelijk,” vertelt Ellen. Zij miste haar 

kinderen natuurlijk enorm toen zij zo ziek was. “Ik sta er helemaal achter 

dat de kinderen worden opgevangen door pleegouders. De pleegouders 

waren al bekenden van mij. Het is ook belangrijk dat de kinderen bij elkaar 

kunnen blijven. Zij zorgen goed voor mijn kinderen.”  

Daniejel maakte het lichter voor Ellen. Geraakt citeert Ellen de uitspraak 

van Daniejel: “Je bent de beste 

moeder die je kunt zijn voor je 

kinderen. Je hebt liefde voor 

duizend om te geven. En het feit dat 

zij in het pleeggezin opgroeien in deze omstandigheden maakt jou tot een 

goede moeder.” 

De vriendin van Ellen (gezinshuisouder) ondersteunt Ellen bij de 

opvoeding van haar drie kinderen. De kinderen zijn rustiger geworden. Ze 

sporten en komen regelmatig over de vloer. “Het is hier een gezin. Het is 

zo fijn hoe alles veranderd is.”  

 

Tips om gebruik te maken van de inbreng van 
ervaringsdeskundigen 
Gineke benoemt dat het haar wens is dat de inzet van ervarings-

deskundigen structureel gaat gebeuren bij de verschillende beleids-

vraagstukken. In het veld ziet zij voorzichtige stappen. Zo heeft 

bijvoorbeeld Stichting Maatschappelijke Opvang Breda (SMO Breda) een 

ervaringsdeskundige aangenomen binnen hun straatteam. Dat helpt 

omdat er dan sprake is van structurele inbedding. Een ander punt dat 

interessant kan zijn is in hoeverre er sprake is van ervaringen bij 

professionals zelf. Het vermoeden is dat dit wel eens een behoorlijk vaak 

zou kunnen voorkomen. Professionals treden daar vermoedelijk nog niet 

gemakkelijk mee naar buiten. Het lijkt op een botsing tussen culturen.  

‘Je bent de beste moeder die 
je kunt zijn voor je kinderen’ 
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Optimalisering van het gebruik van ervaringsdeskundigheid vraagt ook om 

het kennen van de eigen mogelijkheden en beperkingen. Er zijn gradaties 

bij die inzet. Als een ervaringsdeskundige op het gebied van huiselijk 

geweld opnieuw een nare ervaring meemaakt, dan kan dit tijdelijk voor 

een terugval zorgen 

en van invloed zijn op 

de inzet van de 

ervaringsdeskundige. 

Die ruimte om te kunnen variëren in intensiteit en inzet moet er zijn bij 

ervaringsdeskundigen. De begeleiding van FAMEUS is alleen al om die 

reden heel wenselijk. De inzet is dat je terug kunt komen en blijven 

werken. Om die reden is er binnen FAMEUS veel aandacht en begeleiding 

in de vorm van intervisie, tweegesprekken en dergelijke. “Dit is nood-

zakelijk voor medewerkers van FAMEUS om hun werk goed te kunnen 

blijven doen,” vertelt Daniejel.  

 

Gineke heeft een duidelijk advies voor gemeenten: “Ga het aan en ga 

ervaring opdoen. Geef ervaringsdeskundigen het woord en betaal hen 

goed!” Ook Ellen benadrukt dit: “Ervaringsdeskundigen zoals Daniejel 

mogen niet als vrijwilliger ingezet worden. Het is een vak en daar moet 

gewoon voor betaald worden.” Ellen vertelt dat zij zelf ook geïnteresseerd 

is geraakt in het vak van ervaringsdeskundige. Zij heeft een hbo-opleiding 

Sociaal Pedagogische Hulpverlening gevolgd, maar deze niet af kunnen 

ronden. Alle tips die in het gesprek aan de orde komen over de 

mogelijkheden om een opleiding te volgen tot ervaringsdeskundige zijn 

welkom aan het adres van Ellen. Hoewel Ellen behoorlijk moe is geworden 

van het interview zien we ook het vuur in haar ogen als zij praat over 

perspectieven die zij ziet voor de toekomst.   

‘Professionals met eigen ervaringen treden 
daar niet gemakkelijk mee naar buiten’ 
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De toekomst van ervaringsdeskundigheid 
“Het zou mooi zijn als je je uiteindelijk niet meer hoeft te profileren op je 

kwetsbaarheid. Ervaringsdeskundigheid is niet alleen je leed delen met 

anderen die daar iets aan kunnen hebben, maar ook weten wat het met 

je doet!” Daniejel vervolgt: “Er 

zijn studenten psychologie die 

anno 2018 zeggen: ‘Ik wist niet 

dat je met iemand met borderline 

kunt praten.’ Deze studenten staan over 2 jaar in de praktijk.” Daniejel 

hoopt dat FAMEUS over 20 jaar niet meer nodig is. Dat is haar droom. 

“Dan ben ik ook net 67 jaar,” grapt zij en vervolgt: “Het gaat erom dat je 

leert om mens te zijn en niet de illusie hebt dat je mensen gaat redden. 

Ook de zittende reguliere hulpverleners zouden dit mee moeten krijgen in 

hun bijscholing.”  

  

“Ik wist niet dat je met iemand 
met borderline kunt praten” 
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EXPEX DEN HAAG: 
JONGEREN DIE 
JONGEREN HELPEN 
 

 

 
 
 
 
 
ExpEx is een landelijk platform gericht op het inzetten van 
ervaringsdeskundigen in de jeugdhulp. Mark van Dam en 
Danny Dijkhuizen spraken met Mai Liem, coördinator bij 
ExpEx Den Haag, en Nicky Verduyn en Macy de Bruyne, 
beide actief als ExpEx. 
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Experienced Experts: verbeter de jeugdhulp vanuit 
het perspectief van jongeren zelf 
ExpEx is inmiddels op meerdere plaatsen in het land actief, onder andere 

in Den Haag. Jongeren met een achtergrond in de jeugdhulp kunnen de 

training tot ExpEx volgen. In Den Haag hebben inmiddels zes groepen van 

twaalf jongeren deze training gevolgd. Vervolgens kunnen de ExpEx op 

verschillende manieren ingezet worden. Mai Liem is coördinator bij ExpEx 

en begeleidt de jongeren: “Verzoeken kunnen bij ExpEx via verschillende 

kanalen binnenkomen. Het kan gaan om voorlichtingen op scholen, bij de 

gemeente of bij andere organisaties. Daarnaast hebben we ook onze 

maatjesprojecten, waarbij een van onze ExpEx voor een tijdje met een 

jongere optrekt.” 

 

Als maatjes even samen oplopen 
Nicky Verduyn is een van de ExpEx en heeft zelf al meerdere maatjes 

gehad. “Het verschilt steeds weer hoe je zo’n maatjestraject aanpakt,” 

vertelt ze, “dat hangt helemaal af van de hulpvraag.” Nicky’s eerste 

maatje was een meisje met sociale angst en gemis aan toekomst-

perspectief. Dit herkende 

Nicky vanuit haar eigen 

ervaring: “Ik dacht: ik weet 

in ieder geval wat ze voelt. 

Met haar sprak ik vaak af om een theetje te drinken in de stad. Dan zaten 

we daar gewoon drie uur te praten, bewust in de drukte. Gesprekken 

voeren was voor haar goed om te oefenen. Nu heb ik een maatje dat het 

eng vindt om naar buiten te gaan. Dus gaan we altijd samen naar buiten, 

boodschappen doen of zo. Iets uitdagends doen. Ik leg het altijd wel bij 

‘De invulling van een maatjestraject 
hangt helemaal af van de hulpvraag’ 
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hen neer: wat wil je gaan doen? Vaak geven ze dan zelf wel aan wat ze 

willen.” 

 

Het is mooi om vanuit je eigen ervaring een maatje te kunnen zijn voor 

iemand anders. Maar soms kan het ook lastig zijn, heeft Nicky ervaren: 

“Toen ik mijn eerste maatje had, zat ik zelf in een mindere periode. Ik 

twijfelde of ik dit zou uitspreken naar mijn maatje. Enerzijds dacht ik: ik 

ben ook maar een mens. Maar tegelijkertijd was zij heel gevoelig en was 

ik bang dat zij het op zichzelf zou gaan betrekken of zich ‘teveel’ zou 

voelen. Ik heb toen 

eerst een paar 

afspraken afgezegd 

met als reden dat ik 

ziek was.  

Uiteindelijk heb ik 

toch maar verteld 

dat ik een mindere 

periode had. Ze 

reageerde heel 

bezorgd, maar ze 

zag op deze manier 

wel de waarheid. En 

dat is het meest puur en oprecht: zo is het nu eenmaal. Achteraf ben ik 

blij dat ik het eerlijk tegen haar verteld heb.” 

 

Om maatjes te worden, moet er een klik zijn 
Een verzoek om een maatjestraject komt bij de coördinatoren binnen. Zij 

stellen dan een profiel op en zetten dit uit bij de ExpEx. De ExpEx kunnen 

dan zelf reageren of zij een klikgesprek willen aangaan. In zo’n eerste 

Nicky Verduyn van ExpEx in gesprek met 
Danny Dijkhuizen 
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gesprek kunnen beide personen, zowel de ExpEx als het maatje, kijken of 

er onderling een match is. Dat is belangrijk voor het verdere traject. Nicky: 

“Bij mij duurde het wel even voordat ik mijn eerste maatje had. Er moet 

net iemand zijn met wie je een klik hebt. Het klikgesprek is belangrijk om 

te bepalen of dit het geval is. Tijdens zo’n gesprek bepaal je samen met 

je maatje wat hij of zij van je verwacht, hoe vaak je met elkaar afspreekt, 

enzovoort.” Nicky sprak met haar maatje eens per twee weken af, elke 

afspraak duurde ongeveer twee à drie uur. Tussendoor hadden ze ook 

wel contact via WhatsApp. Tijdens de afspraken sprak Nicky veel met haar 

maatje over haar hulpvraag: sociale angst. “Ik vroeg haar: hoe zit dat bij 

jou? Weet je waar het vandaan komt? Wat is er in het verleden gebeurd? 

Waarmee zou je willen oefenen? We hebben ook regelmatig bepaalde 

situaties voorbesproken: dit weekend ga je naar een feestje. Met wie ga 

je praten? Welke vragen ga je stellen? Dat soort dingen. Zij had op dat 

moment weinig hulpverlening, maar eens per maand. Ze zocht juist 

iemand die dichtbij haar stond.”   

 

Nicky’s eerste maatjestraject duurde ongeveer een jaar. “Het ging toen 

veel beter met haar. Ik heb 

toen gezegd: ik denk dat het 

tijd wordt om het traject af te 

ronden. Daar reageerde ze 

eerst heel terughoudend op. Toen ik wat doorvroeg, zei ze dat ze mij als 

vriendin was gaan zien, en dat ze bang was om het contact kwijt te raken. 

Toen heb ik gezegd dat ik ook graag contact wilde houden. We zien elkaar 

nog steeds, maar nu gelijkwaardig als vriendinnen. Je deelt in een 

maatjestraject heel veel, je bouwt samen echt wat op. Dus het is logisch 

dat je het contact niet zomaar verbreekt.”  

 

‘Je deelt in een maatjestraject heel 
veel, je bouwt samen echt wat op’ 
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Van ExpEx naar maatje 
Macy Bruyne is ook een van de ongeveer vijftig ExpEx in Den Haag. Maar 

haar verhaal wijkt wat af van dat van Nicky. Macy woont in Zoetermeer 

en is via de gemeente bij ExpEx Den Haag terecht gekomen. Ze had 

destijds een uitkering tijdens de behandeling die ze volgde en kreeg toen 

van de gemeente het aanbod om de training ExpEx te gaan volgen. “Bij 

de gemeente wisten ze dat ik iets in de zorg wilde doen, maar geen 

diploma had. Toen kwamen ze uit bij ExpEx en hebben ze geregeld dat ik 

de training kon gaan doen. Daar ben ik de gemeente heel dankbaar voor.” 

De gemeente toonde hiermee dat ze vertrouwen in Macy hadden, dat gaf 

een heel goed gevoel. 

 

Nadat ze de training tot ExpEx had gevolgd, kwam Macy zelf in een 

mindere periode en had ze behoefte aan een maatje. Zo leerde zij beide 

kanten van het maatjesproject kennen. Macy zou gaan beginnen met 

EMDR-therapie, 

maar daar zag 

ze erg tegenop. 

“De stap om 

met de therapie te beginnen was groot voor mij, want ik houd er niet van 

om over mezelf te praten. Het leek me daarom fijn om een maatje te 

hebben, om met iemand te kunnen praten die ik vertrouwde en waar ik 

mij prettig bij voelde.” Omdat Macy zelf al de training van ExpEx had 

gevolgd, wist ze wat het maatjestraject inhield. En zo kwam ze in gesprek 

met Rachelle: “Het ging heel vanzelf. We hebben afgesproken in 

Zoetermeer, in een open ruimte. Bewust niet bij mij thuis, maar ergens 

op een terrasje. We begonnen met wat small talk en al snel bleek dat we 

een klik hadden. Rachelle had zelf ook therapieën gevolgd, dus ze kon 

erover meepraten hoe dat is.” Ze spraken af om eens per week af te 

‘Het is fijn om iemand te hebben die een beetje 
dezelfde leeftijd en dezelfde ervaring heeft’ 
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spreken, op een plek die Macy op dat moment prettig vond. Macy had 

vooral behoefte aan een luisterend oor, en dat kon Rachelle haar bieden. 

Op deze manier hebben ze drie maanden samen opgetrokken en kon Macy 

goed voorbereid aan haar therapie beginnen. Ze kijkt erg positief terug 

op het maatjestraject met Rachelle: “Het is fijn om iemand te hebben die 

een beetje dezelfde leeftijd en dezelfde ervaring heeft. Zo iemand kan ook 

echt begrip hebben voor je situatie. Je hebt altijd wel mensen die zeggen: 

‘o, wat erg’, maar die hebben het niet zelf meegemaakt. Dat is toch een 

heel verschil. Een behandelaar kan alleen zeggen: ‘hoe voelde je je erbij?’. 

Dat geeft toch een meer eenzijdig gesprek.”  

 

Met je maatje spreek je op een ander niveau dan 
met een behandelaar 
Macy ziet een duidelijk verschil tussen de gesprekken die ze met Rachelle 

gevoerd heeft en een gesprek met een behandelaar: “Bij een behandelaar 

voel ik toch altijd een beetje onbegrip. En als je dan al moeite hebt om 

over dingen te praten, dan is dat extra lastig. Dan blijft er een soort 

masker op, omdat je denkt: deze persoon zal het toch niet begrijpen als 

ik hier verder op in ga. Dat gevoel heb ik dan snel. Maar bij Rachelle was 

dat niet zo. Ze heeft echt steun gegeven, begrip getoond en geluisterd. 

En dat was wat ik nodig had.”  

 

Na afloop van het maatjestraject, nu ongeveer een jaar geleden, hebben 

Macy en Rachelle contact gehouden. Ze sturen zo af en toe een appje om 

even bij te kletsen en Rachelle heeft ook gezegd dat ze altijd nog een keer 

een gesprek kunnen hebben als dat nodig is. Ze hebben echt een band 

opgebouwd samen. “Je hebt elkaar toch echt op een heel andere manier 

leren kennen dan je normaal iemand leert kennen. Als je iemand aan de 

bar ontmoet is dat een heel ander gesprek,” lacht Macy. 
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Het belangrijkste dat Macy heeft geleerd in haar maatjestraject, is om te 

praten over haar gevoelens: “Eerst deed ik dat heel oppervlakkig. Ik heb 

mezelf leren openen, alsof er een muur naar beneden ging. Daar heeft 

Rachelle me enorm in gesteund 

en geholpen. Dat is wel heel 

bijzonder om te ervaren. Dat ze 

die muur naar beneden heeft 

kunnen halen, waar een behandelaar bij mij echt wel twee jaar tijd voor 

nodig heeft. Dat is echt een groot verschil. Ik heb haar meer verteld dan 

ik in vijf jaar bij GGZ heb verteld.”  

 

Begeleiding van de ExpEx 
Vanuit de organisatie worden de ExpEx begeleid. ExpEx Den Haag heeft 

hiervoor drie coördinatoren in dienst, waarvan Mai er één is. De 

coördinatoren voeren individuele gesprekken met iedere ExpEx en 

begeleiden de ExpEx en de aanvragers als er een verzoek binnenkomt 

voor een opdracht, voorlichting of maatjestraject. Eerst filteren de 

coördinatoren de verzoeken: “We willen niet dat organisaties zomaar een 

jongere inschakelen, maar dat wij ook echt kunnen bijdragen aan het 

verbeteren van de situatie voor de jongeren binnen de organisatie.” 

Vervolgens zetten de coördinatoren het verzoek uit onder de groep ExpEx, 

met de vraag wie het leuk vindt om het verzoek op te pakken. 

 

Bij de invulling van een maatjestraject hebben de ExpEx veel vrijheid. Eén 

van de coördinatoren houdt altijd een tussen- en een eindevaluatie, 

waarbij zowel de ExpEx als het maatje en de verwijzer aanwezig zijn. Maar 

verder is het aan de ExpEx en zijn of haar maatje om zelf het traject in te 

vullen. Voor de hele groep ExpEx is er regelmatig een intervisie-

‘Ik heb haar meer verteld dan ik 
in vijf jaar bij de GGZ heb verteld’ 
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bijeenkomst. De coördinatoren stellen hiervoor de agenda op. Tijdens 

deze bijeenkomsten wordt bijvoorbeeld besproken wie binnengekomen 

verzoeken voor presentaties wil oppakken. Maar de ExpEx kunnen ook 

zelf casussen inbrengen die ze vervolgens met elkaar bespreken. Vaak eet 

de groep samen en is er ruimte voor kennismaking en teambuilding. 

 

Binnen de groep zijn er veel wisselingen. Veel ExpEx stoppen weer als ze 

werk vinden of zich op 

hun studie moeten 

richten. Mai vindt dit 

begrijpelijk, maar wel 

jammer: “Ik zou graag 

zien dat de vergoeding 

voor de inzet van 

ExpEx beter zou zijn en 

dat ExpEx kunnen 

doorgroeien binnen de 

organisaties waar zij 

worden ingezet, nu is dat nog beperkt. Daardoor gaan ze vaak ook weer 

verder en dat is jammer.” 

 

Jongeren kunnen een training volgen om ExpEx te worden. Sommige 

ExpEx leren daarna weer door om zelf trainer te worden. Nicky mag 

inmiddels zelf ook trainers opleiden: “Toen ik de training voor ExpEx 

volgde, zei de trainer tegen mij: ‘Feedback geven zit jou in het bloed, als 

jij trainer wilt worden dan sta ik daar helemaal achter’. Een half jaar later 

kwam er een vacature voor trainer en toen heb ik mij gelijk aangemeld. 

Na een selectiegesprek mocht ik beginnen en heb ik de opleiding tot 

trainer gevolgd. Inmiddels heb ik al vier groepen ExpEx getraind.” 

Macy Bruyne - ExpEx 
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De toegevoegde waarde van een ExpEx 
De verhalen van Nicky en Macy laten zien dat ExpEx veel kunnen 

betekenen voor jongeren. Nicky is hier zelf ook van overtuigd: “Ik begrijp 

écht wat een jongere meemaakt. Een hulpverlener heeft wel casussen 

meegekregen in zijn opleiding, dus kan zich wel dingen inbeelden, maar 

echt begrijpen is wat anders. Ik heb zelf sociale angst gehad, dus ik weet 

echt hoe het echt is om naar een feestje te gaan en helemaal te zweten. 

Dat je denkt: oh, ik moet 

een gesprek met iemand 

aangaan. Mijn maatje 

weet dat ik haar echt 

begrijp en dat is echt een meerwaarde.” Nicky zoekt bij nieuwe maatjes 

naar overeenkomsten wat betreft levensverhaal, en dan vooral naar 

dingen waar ze zelf al is ‘uitgekomen’: “Er was ook een keer een 

maatjesverzoek van iemand met een eetstoornis. Toen dacht ik: dat gaat 

bij mij ook nog niet helemaal lekker, dus dat kan ik beter niet doen. Want 

ik wil juist hoop kunnen geven. Ik wil er zelf helemaal uit zijn, voordat ik 

iemand kan adviseren en hoop kan bieden dat je eruit kunt komen.” ‘Hoop’ 

is voor Nicky een belangrijk begrip als het gaat om ervarings-

deskundigheid. “Als een hulpverlener zegt: het komt wel goed, dan denk 

je: ja, jij hebt makkelijk praten. Maar als een ervaringsdeskundige zegt: 

het komt wel goed, dan denk je: ja, jij staat er ook inderdaad. En dan 

komen er vragen op: hoe komt het dan goed? En dan kun je daarover in 

gesprek gaan. Een ervaringsdeskundige is geen hulpverlener, maar een 

hoopverlener.” 

 

‘Ik weet hoe het is om naar een 
feestje te gaan en helemaal te zweten’ 
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Macy heeft zelf als ExpEx nog geen maatje begeleid, maar dat zou ze wel 

graag willen. Ze weet voor zichzelf wel hoe ze dat zou aanpakken: “Voor 

mij is belangrijk dat ik mijn grenzen goed aangeef. Dat heb ik ook zelf wel 

geleerd van toen ik maatje was. Je moet goed aangeven wat je van elkaar 

verwacht. Dat hebben Rachelle en ik geleidelijk vanzelf gedaan, maar ik 

kan mij voorstellen dat dat niet altijd zo gaat. Daar hebben we ook in de 

cursus over gepraat en dat blijkt voor mij een valkuil te zijn. Dus ik zou 

goed afspraken maken over hoe persoonlijk je de gesprekken wilt laten 

worden. Rachelle en ik hadden bijvoorbeeld afgesproken dat Rachelle niet 

heel veel over haar eigen verhaal zou vertellen, zodat er toch nog een 

bepaalde afstand bleef. Dat heb ik er wel uit gehaald, dat het belangrijk 

is dat je hierover duidelijke afspraken hebt. Daardoor kun je ook een soort 

van vriendschap hebben, en het ook over dingen hebben waar je het met 

een behandelaar echt niet over zou hebben.” Met Rachelle ging ze 

bijvoorbeeld ook wel eens een ijsje eten of over andere dingen praten, 

over muziek bijvoorbeeld. “Dat kan goed, omdat je deels dezelfde ervaring 

hebt en ongeveer dezelfde 

leeftijd, maar ook omdat je 

daar met een behandelaar 

bijvoorbeeld gewoon geen 

tijd voor hebt. Het maatjestraject kun je helemaal zelf inrichten.” Als er 

iets is dat Macy haar maatje zou willen meegeven, dan is dat 

‘empowerment’: “Stel dat iemand te maken heeft met een depressie, dan 

hoop ik dat ik iemand empowerment kan geven, kan motiveren om wel 

door te gaan in het leven. Dat ik iemand er weer helemaal bovenop zie 

komen, zie stralen, zie genieten van het leven. Dat je iemand weer zichzelf 

ziet worden.” 

 

‘Een ervaringsdeskundige is geen 
hulpverlener maar een hoopverlener’ 
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De toolkit van de ExpEx 
Wat heb je nodig om een goede ExpEx, een goede ervaringsdeskundige 

te zijn? Nicky is daar duidelijk over: “Je moet ervaringskennis hebben. En 

dan bedoel ik dat je ervaringen van andere jongeren kent, niet alleen je 

eigen verhaal. En je moet kunnen inschatten wanneer je wat vertelt. Je 

hoeft niet bij elke gelegenheid je hele levensverhaal te vertellen, dat is 

niet nuttig. Als ExpEx moet je kunnen inschatten welk deel van je verhaal 

op welk moment nuttig is. Dat is het verschil tussen iemand met ervaring 

en een ervaringsdeskundige.” 

 

Macy vult aan: “Een goede ExpEx heeft empathie en begrip. Als je dit 

soort gesprekken aangaat met mensen, dan moet je die twee 

eigenschappen hebben. Je kunt dat wel deels leren, maar je moet het ook 

wel in je hebben om de ander te willen begrijpen.” Daarnaast benadrukt 

Macy dat het belangrijk is om bij de start van een maatjestraject heel 

helder af te spreken wat de hulpvraag is. Dat helpt om een goede match 

te zoeken. Het is dan ook minder van belang dat de ExpEx precies 

dezelfde ervaring heeft als het maatje. 

 

De ExpEx als aanvulling naast de hulpverlener 
ExpEx functioneren vaak naast professionele hulpverleners, elk vanuit hun 

eigen rol. Jongeren die een maatjestraject volgen zijn vaak ook onder 

behandeling, dit kan prima 

samen. Nicky: “Ik denk dat 

vooral de combinatie van 

hulpverleners en erva-

ringsdeskundigen heel belangrijk is. In organisaties is er soms de angst 

dat ervaringsdeskundigen het werk komen overnemen. Maar ervarings-

deskundigen zijn juist een aanvulling op wat er al is. Het doel is hetzelfde: 

‘Ik kom niets overnemen, ik kom geen 
ruzie maken, ik ben een aanvulling’ 
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de jongere helpen. Je wilt allemaal hetzelfde bereiken. Ik kom niets 

overnemen, ik kom geen ruzie maken, ik ben een aanvulling.” Nicky raadt 

organisaties dan ook zeker aan om te kijken hoe ervaringsdeskundigen 

een aanvulling kunnen zijn. Maar ze geeft hierbij ook gelijk een 

waarschuwing: “Behandel de ervaringsdeskundige niet als cliënt. Je bent 

pas ervaringsdeskundige als je verder bent in je herstel. Je mag er als 

organisatie dan ook vanuit gaan dat een ervaringsdeskundige dingen al 

heeft verwerkt en achter zich heeft gelaten.” 

 

Toekomstdromen 
Jong als ze zijn hebben zowel Nicky als Macy volop plannen voor de 

toekomst. Nicky wil graag doorgroeien binnen ExpEx. Ze is inmiddels 

trainer, maar zou in de toekomst ook graag de rol van coördinator willen 

vervullen. Naast haar werk als ervaringsdeskundige wil ze ook graag de 

opleiding Social Work gaan volgen, om ook de hulpverlenerskant te leren 

kennen. Macy ziet ook nog voldoende mogelijkheden binnen ExpEx: “Ik 

zou graag voorlichtingen en presentaties willen geven vanuit ExpEx. En ik 

wil graag in de zorg gaan werken als ervaringsdeskundige om jongeren 

met een depressie of verslaving verder te helpen. En reizen, dat wil ik 

ook!” 
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WWW.MENSELIJKEMAATSCHAP.NL 60 
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ERVARINGSKENNIS 
IN ZORG EN 
VEILIGHEID IN 
REGIO DE 
MARKIEZATEN 
 

Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten is een samen-
werkingsverband van acht gemeenten in West-Brabant en 
Zeeland, Openbaar Ministerie, politie en instellingen op het 
gebied van zorg, veiligheid, welzijn en justitie. Zij werken 
samen aan het terugdringen van overlast, huiselijk geweld 
en criminaliteit. Het Zorg- en Veiligheidshuis richt zich 
onder andere op veelplegers, notoire overlastveroorzakers 
en ex-gedetineerden. Simone Troost en Nienke Hoekstra 
spraken met Leon Langenberg en Ricardo van de 
Luijtgaarden, manager en ervaringsdeskundige bij Zorg- en 
Veiligheidshuis De Markiezaten.  
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Ervaringsdeskundigen in Zorg- en Veiligheidshuis 
De Markiezaten 
Leon Langenberg werkt sinds 2015 als manager van het Zorg- en 

Veiligheidshuis De Markiezaten in Bergen op Zoom. Leon maakte voor 

eerst kennis met ervaringsdeskundigheid via een vriend die werkt bij de 

GGZ-instelling Pameijer. Deze vriend was enthousiast over de inzet van 

ervaringsdeskundigheid en kwam elke 

keer weer met succesverhalen. Een van 

die succesverhalen ging over een 

opvanghuis in New York. Dat was voor 

zijn vrienden de aanleiding om hem uit te dagen: als dat allemaal zo waar 

is, regel dan dat we naar New York gaan en het zelf kunnen ervaren. En 

zo reisde een groep geïnteresseerden, waaronder Leon, af naar een 

psychiatrisch opvanghuis en crisisunit in New York. Dit opvanghuis werd 

volledig gedraaid door ervaringsdeskundigen met professionele 

hulpverlening op de achtergrond. Leon sprak daar een cliënt en stelde de 

vraag: waarom zit je hier en niet in het State Hospital? Het antwoord 

luidde: “Soms wil ik geen medicijnen innemen omdat ik mezelf wil blijven, 

de hulpverleners dringen aan dit toch te doen en zeggen je te begrijpen. 

Ze begrijpen er niets van. Ze weten niet wat je meemaakt. Hier wel. “Ze 

weten wat ik voel.” Leon realiseerde zich op dat moment dat op het niveau 

van gevoelswaarde in ervaringsdeskundigheid een unieke meerwaarde 

ligt. 

 

Het initiatief om ook in het Zorg- en Veiligheidshuis in Bergen op Zoom 

ervaringsdeskundigen in te zetten kwam van een coördinator nazorg na 

detentie in samenwerking met Stichting Mozaïk (een instelling voor 

specialistische GGZ). 

‘Ze weten wat ik voel’ 
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In samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis werd er een initiatief 

gestart waarbij alle partners in het Zorg- en Veiligheidshuis ervaring op 

konden doen met de inzet van ervaringsdeskundigen. Er werden drie 

ervaringsdeskundigen geworven die startten met de opleiding van Howie 

the Harp en ondertussen stage liepen in het Zorg- en Veiligheidshuis. Het 

bleek een succesvol initiatief: alle partners maken inmiddels gebruik van 

de ondersteuning door ervaringsdeskundigen. Niet alleen de GGZ, maar 

ook de reclassering, politie, OM, de OGGZ, gemeenten, enzovoorts. 

Van de drie ervaringsdeskundigen die bij het Zorg- en Veiligheidshuis 

stage liepen is er vanaf 1 januari 2019 één in loondienst gekomen. Dit is 

Ricardo van de Luijtgaarden.  

 

De hulpverlening luistert naar mij in plaats van 
andersom 
Ricardo heeft in 2018 zijn opleiding afgerond bij Howie the Harp en werkt 

nu voor 28 uur per week in het Zorg- en Veiligheidshuis als professioneel 

ervaringsdeskundige. Hij wordt 

gevraagd in situaties waarin de 

cliënt niet vooruitkomt en de 

hulpverlening vastloopt. Van 

zijn collega’s in de hulp-

verlening hoort hij terug dat ze 

blij zijn dat hij bijspringt, ze 

krijgen hierdoor makkelijker 

een ingang bij de cliënten. Ze 

vragen ook hoe Ricardo vindt 

dat zij het doen. “Hoe gek kan 

het lopen in je leven! Hulp-

verlening die luistert naar mij in 

Leon Langenberg en Ricardo van 
de Luijtgaarden – Zorg- en 

Veiligheidshuis De Markiezaten 
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plaats van andersom! Dat gaf mij het gevoel dat ik er echt toe doe! In het 

begin floepte ik er van alles uit, maar dat is nu wel veranderd. We zijn 

collega’s.” 

 

Ricardo wordt door de hulpverlening betrokken bij verschillende situaties 

zoals terugkerend huiselijk geweld of cliënten met een GHB- of 

speedverslaving.   

 

“Meestal zijn de hulpverleners al een tijdje bij casussen betrokken. Bij 

terugval in de verslaving of bij psychische problemen zoeken ze iemand 

met ervaring die past bij de cliënt. Je bent als ervaringsdeskundige niet 

gespecialiseerd in één soort probleem maar je weet hoe het voelt om 

dergelijke problemen te hebben. Je weet hoe slim je als verslaafde kunt 

zijn en zegt wat anderen willen horen. Hoe je naar hulpverlening blijft 

luisteren, overal ja op zegt maar het vervolgens niet doet. Zo verandert 

er niets. Soms is het wachten op een crisis en dan is dat het moment voor 

verandering.”  

 

Ricardo heeft onder andere contact met cliënten die verslaafd zijn, last 

hebben van agressieproblemen of na detentie terugkeren naar huis. Bij 

de cliënten waarbij het einde van de detentie nadert wordt Ricardo 

ingeschakeld bij hun terugkeer in de maatschappij: voelen ze zich er klaar 

voor? Toen hij zelf uit detentie kwam, kwam er ook veel op hem af, 

ondanks de professionele hulpverlening die hij kreeg. Zijn ervaring is dat 

cliënten blij zijn met zijn ondersteuning na detentie. Vaak hebben ze veel 

verschillende mensen over de vloer, alles gaat langs elkaar heen, hoe kan 

je daar goed mee omgaan?  
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Als ervaringsdeskundige houdt Ricardo contact, ook als een cliënt met 

verslavingsproblemen bijvoorbeeld even in de kliniek zit. Ook als cliënten 

hun verslaving in de hand hebben blijft hij stand-by voor het geval ze een 

terugval krijgen.  

Die terugval bij cliënten komt veel voor en hoort erbij: “So be it. Ik ben 

zelf ook verslaafd geweest en tot drie keer toe zelf gestopt. Uiteindelijk 

was de derde keer de laatste keer. Ik heb de verslaving achter mij 

gelaten.” Onlangs werd Ricardo door een cliënt met een GHB-verslaving 

gevraagd om weer langs te komen. Hij wilde praten over het stoppen met 

GHB. Dat kan een begin zijn van verandering, een eerste stap. Ricardo 

vindt dat er meer voorlichting zou moeten zijn over drugs. De 

ontwikkelingen gaan zo snel en er zijn veel nieuwe middelen en risico’s 

waar men geen weet van heeft. 

 

Constructieve samenwerking tussen ervarings-
deskundigen en hulpverlening is niet 
vanzelfsprekend 
De introductie van ervaringsdeskundigheid in het Zorg- en Veiligheidshuis 

ging niet vanzelf. Er waren veel bedenkingen bij de samenwerkings-

partners. In het Zorg- en Veiligheidshuis wordt gewerkt in een kantoortuin 

waar onder andere politie, reclassering, OM en hulpverlening werken. 

Daar wordt veel overlegd en zijn cliëntgegevens beschikbaar. Er was 

aanvankelijk veel argwaan: “Werken met ex-plegers en verslaafden? Wie 

weet wat voor vriendjes ze nog hebben?”  

 

De ervaringsdeskundigen zijn in een aparte werkruimte begonnen. Van 

daaruit zijn ze aangeschoven bij verschillende casusoverleggen, hebben 

ze verteld wie ze waren, wat ze leerden en wat ze deden. Men leerde de 
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ervaringsdeskundigen al snel beter kennen en het besef dat deze mensen 

een goed verhaal hadden groeide. De koudwatervrees verdween.  

 

“Het is goed om te beseffen dat er iets gebeurt in de onderlinge relaties 

als je gaat werken met ervaringsdeskundigen in je organisatie,” aldus 

Leon. “Het kan bedreigend zijn 

voor hulpverleners. Hoezo 

werken met ervaringsdes-

kundigen? Denkt de organisatie 

dat ervaringsdeskundigen na een jaartje opleiding de cliënten beter 

kunnen helpen dan wij? Bij ons kwam de weerstand onder andere tot 

uiting in vragen over privacy. Het kan zich ook anders uiten. Als je de 

ervaringsdeskundigen niet zorgvuldig introduceert en positioneert in je 

organisatie is de kans op uitval van ervaringsdeskundigen groot.”  

 

Dit wordt herkend door de ervaringsdeskundigen aan tafel. Nienke, de 

interviewer, ervaringswerker in de GGZ, herkent dit bij zichzelf en uit 

verhalen van collega-ervaringswerkers. Als er geen goede samenwerking 

is met het team ontstaan er subtiele signalen van exclusie en afwijzing. 

Men wordt niet uitgenodigd voor verjaardagen of jubilea, het positieve 

effect van de relatie van de ervaringsdeskundige met de cliënt wordt 

geminimaliseerd, enzovoorts.  Dat heeft effect op de ervaringswerker, die 

vaak al niet goed is in omgaan met afwijzing en zich uit zelfbescherming 

‘De rol van de ervaringsdeskundige ten opzichte van de 
hulpverlening is misschien nog wel belangrijker dan de rol van de 

ervaringsdeskundige naar de cliënt toe’ 

‘Er gebeurt iets in de onderlinge 
relaties in een organisatie’ 
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steeds meer terugtrekt, waarmee de afstand steeds verder toeneemt. Dit 

kan goede samenwerking rondom de cliënt in de weg zitten. 

 

Dit kan voorkomen worden door bij de start duidelijke verwachtingen en 

doelstellingen uit te spreken. Ook kan het een minder bedreigende weg 

zijn als je start met ervaringsdeskundigen in opleiding die stagelopen. De 

ervaringsdeskundigen zijn lerend en willen graag meelopen. Er is een 

vaste stagebege-

leider die met de 

ervaringsdeskundige 

de eerste successen 

gaat beleven. Dat werkt aanstekelijk voor anderen. Hulpverleners en 

ervaringsdeskundigen leren met elkaar. Het helpt ook om met meerdere 

ervaringsdeskundigen tegelijkertijd te starten. Zij hebben hierdoor steun 

aan elkaar en worden niet alleen zichtbaar als persoon maar ook als 

nieuwe discipline. 

 

Tussen twee werelden heb je een maatje nodig  
Leon ziet dat de ervaringsdeskundigen werken tussen twee werelden. 

Enerzijds zijn er de hulpverleners met hun jargon, opvattingen, ideeën en 

protocollen. Anderzijds zijn er de cliënten met hun problemen. Je moet 

als ervaringsdeskundige met beiden werelden kunnen ‘dealen’ en de juiste 

rol pakken.  

In het Zorg- en Veiligheidshuis heeft men ervaren dat persoonlijke 

gesprekken tussen de ervaringsdeskundige en iemand met voldoende 

afstand tot de casuïstiek en hulpverlening goed werkt. Vanuit het Zorg- 

en Veiligheidshuis is er één procesregisseur gevraagd om dit op te pakken.  

Alle vragen vanuit de hulpverlening voor Ricardo worden ook via hem 

aangemeld. Deze procesregisseur ziet er, in afstemming met Ricardo, op 
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toe dat er niet te veel zaken op de schouders van Ricardo rusten en er 

geen verkeerde verdeling van verantwoordelijkheden ontstaat in de 

samenwerking. Belangrijk is dat de verantwoordelijkheid bij de 

hulpverlener blijft liggen.  

 

Ricardo vertelt dat hij in deze baan heeft leren omgaan met nieuwe 

vormen van stress in zijn werk. Vroeger deed hij fysiek werk. In de avond 

had hij soms pijn in zijn rug of last van zijn handen. Nu werkt hij met zijn 

hoofd en met zijn hart. Het doet hem 

echt wat als hij cliënten met problemen 

ontmoet. Hij voelt mee, wil helpen en 

er voor hen zijn. Maar hij realiseert zich 

ook: zo ben ik ook geweest! Waarom heb ik zo gedaan en hoe ben ik 

daarin verzeild geraakt? “Dat herkenbare is soms best lastig. Soms is het 

druk, moet ik snel en veel schakelen en heb ik een vol hoofd.” Cliënten 

vertellen soms dingen over hun leven die echt op het randje zijn. Hoe ga 

je daarmee om? De gesprekken met de procesregisseur helpen hem om 

binnen de kaders te blijven. Bij twijfel stemt hij altijd even af.  

 

Is er loopbaanperspectief voor 
ervaringsdeskundigen?  
Ricardo en Leon zijn tevreden over de opleiding van Howie the Harp. De 

duur van de opleiding is een jaar en men kan afstuderen op mbo-niveau, 

met verschillende niveaus in de mate van zelfstandig werken. Er is in de 

opleiding veel aandacht voor het herstelverhaal van de studenten. Het 

elke keer weer vertellen wat er gebeurd is, is vervelend maar heeft ook 

effect: er ontstaat steeds meer inzicht op je eigen aandeel in je 

levensverhaal.  

 

‘Dat herkenbare is soms 
best lastig’ 
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Ricardo is in loondienst via de gemeente Bergen op Zoom. Hij heeft een 

jaarcontract voor 28 uur in de week. Sinds december is hij klaar met 

school en hij zou graag nog een tijd zo door willen werken. Hij geeft aan 

dat hij het belangrijk vindt dat je als ervaringsdeskundige dicht bij jezelf 

blijft: “Je bent geen hulpverlener, dan verlies je geloofwaardigheid.”  

Soms denkt hij erover om ooit nog eens een opleiding voor hulpverlener 

te gaan volgen. “Er is niets mis mee om professional te worden. Iedereen 

kan groeien in een 

baan naar een ander 

perspectief. Hulpver-

lener is wel een ander 

vak. Je basishouding als hulpverlener is anders dan die van een 

ervaringsdeskundige. Ervaringsdeskundigen hebben geleerd hun 

levensverhaal in hun werk te integreren. Professionele hulpverleners 

hebben een ander vak met een ander jargon.” 

 

Voor ervaringsdeskundigen is het van belang dat zij hun eigenheid blijven 

behouden. Het risico dat ze in hun rol van ervaringsdeskundige toch 

hulpverlener worden is groot, terwijl het juist gaat om de herkenbaarheid 

van de verschillende disciplines.  

Ricardo is rolmodel voor de cliënten waar hij mee werkt. Cliënten reageren 

vaak positief op zijn aanwezigheid: “Jij hebt ook van alles meegemaakt 

en nu heb je deze baan en de boel op orde. En je ben nog steeds een 

normale gast gebleven!” Ook deze voorbeeldfunctie is een belangrijke 

meerwaarde van het werk als ervaringsdeskundige. 

 

 

  

‘Ervaringsdeskundigen hebben geleerd hun 
levensverhaal in hun werk te integreren’ 
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WWW.MENSELIJKEMAATSCHAP.NL 71 

VANUIT ERVARING 
PERSPECTIEF 
BIEDEN IN HET 
ONDERWIJS 
 

 
 
 
 
Op basisschool De Wegwijzer in Piershil geeft Danny 
Dijkhuizen als ervaringsdeskundige SoVa-trainingen 
(sociale vaardigheden) aan groep 7/8. Mark van Dam en 
Nienke Hoekstra spraken met Danny en met Linda Kind, 
directeur van De Wegwijzer. 
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Een toevallige ontmoeting die leidt tot intensieve 
samenwerking 
In het kleine dorpje Piershil in Zuid-Holland staat basisschool De 

Wegwijzer. Een kleine dorpsschool, waar Linda Kind sinds een paar jaar 

directeur is. Danny Dijkhuizen, die sinds dit schooljaar als 

ervaringsdeskundige SoVa-trainingen (sociale vaardigheden) geeft op 

haar school, ontmoette ze tijdens een informatieavond. “Ik was daar met 

een paar collega’s,” zo vertelt Linda, “en Danny sprak tijdens die avond. 

Meteen dacht ik: die 

moet ik mijn school 

binnenhalen! Ook mijn 

collega’s die mee waren 

zeiden gelijk: die moeten we hebben! Dus ’s avonds heb ik Danny gelijk 

benaderd en hebben we alles direct geregeld.”  

 

Het ging dus allemaal heel snel, maar de keuze voor Danny kwam niet uit 

de lucht vallen. Linda vertelt: “Het was mijn eerste jaar op deze school. 

Ik stond dat jaar nog voor de klas, de klas waar Danny nu voor staat. Een 

pittige groep, de hele dag was ik brandjes aan het blussen. De kinderen 

reageerden heel strak en scherp op elkaar. En als team hadden we het 

idee: we moeten iets met die groep, maar we konden niet goed 

achterhalen wat dat zou moeten zijn. Toen hoorden we Danny en zijn 

positiviteit: dat werkt voor kinderen. De kinderen zijn inderdaad helemaal 

gek op Danny, dat hoor ik ook van ouders. Die zeggen het niet zo snel als 

ze vinden dat het goed gaat, maar nu zijn er toch ouders die zeggen: 

Danny vinden ze helemaal geweldig! Ook de leerkrachten merken dat het 

echt iets met de kinderen doet.” 

 

‘We hoorden Danny spreken en dachten 
gelijk: die moeten we hebben!’ 
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SoVa-trainingen vanuit ervaringskennis 
Danny Dijkhuizen, tevens lid van de Menselijke Maatschap, werkt als 

zelfstandig ervaringsadviseur vanuit zijn bedrijf Kids4Dreams. Vanuit de 

ervaringen uit zijn eigen jeugd probeert hij kinderen en jongeren te 

inspireren en te laten zien dat je ondanks negatieve ervaringen toch een 

mooie toekomst kunt hebben. Dit doet hij op verschillende manieren, op 

basisschool De Wegwijzer 

onder andere door het geven 

van SoVa-trainingen. Linda 

en Danny vonden elkaar in 

een gemeenschappelijke visie: “We wilden de kinderen, met name in 

groep 8, iets extra’s meegeven,” vertelt Linda. “Straks gaan ze naar de 

middelbare school, dan kun je erg zoekende zijn naar wie je bent en hoe 

je met dingen omgaat. Nu al zien we dat we met een aantal kinderen al 

mooie dingen bereikt hebben.” Danny beaamt dit en noemt een aantal 

voorbeelden van leerlingen die zijn trainingen volgen: “Eén meisje had 

altijd haar mondje klaar. Niet negatief, maar ze hield van praten, altijd 

reageren, het voortouw nemen. Maar ze was nog wel zoekende: wat is 

mijn plek? Ik zag dat en probeerde haar te laten zien: je hebt heel veel 

mooie eigenschappen, waar je heel ver mee kunt komen. Je moet het 

alleen zelf nog inzien. En nu zie je haar stralen en op een heel goede, 

positieve manier omgaan met andere kinderen. Een goede vriendin van 

haar groeit daarin mee. Zij liep altijd heel erg op haar tenen en nu zie je 

dat ze steeds meer durft te staan voor haar ideeën. Ik probeer haar daar 

veel vrijheid in te geven: als dat jouw idee is, doe maar. Ga je gang! En 

dat gaat heel goed.” Ook Linda ziet als directeur het effect van de 

trainingen die Danny geeft: “Ik zie duidelijk verschil. In de huidige groep 

6 zie je een beetje hetzelfde ontstaan als bij deze groep: veel ‘gedoetjes’ 

in de klas, je ziet gewoon dat kinderen in de bovenbouwgroepen nog erg 

‘Als je zó naar de middelbare school 
kunt, dan heb je een goede basis’ 
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zoekend zijn naar hoe ze met elkaar om moeten gaan. Dat is nu bij deze 

groep 7/8 echt praktisch verdwenen. Er zijn nog wel eens dingen, dat 

hoort erbij, maar niet meer zulke grote onderlinge toestanden. De 

kinderen zijn zich veel meer 

bewust van wie ze zijn en dat 

ze dingen op hun eigen manier 

mogen doen. En dan denk ik: 

als je zo naar de middelbare 

school kunt gaan, dan heb je 

een mooie basis.” 

 

Danny vult de SoVa-trainingen 

helemaal op zijn eigen manier 

in: “Ik speel echt in op wat ik 

zie en voel. Dus het is niet: we 

gaan nu les 1 doen, omdat ik 

dat heb voorbereid. Als ik zie 

dat de groep behoefte heeft 

aan andere dingen, dan doe ik daar wat mee.” Een echte methode volgt 

hij dus niet, maar er zijn wel bepaalde thema’s die hij behandelt. Bij elk 

thema kijkt hij hoe het aanslaat en hoe lang een thema boeiend en 

relevant blijft voor de groep. “De 

eerste vraag die ik eigenlijk altijd 

behandel is ‘Wie ben ik?’. De 

kinderen gaan dan kijken naar 

hun eigen ‘ik’. Van daaruit kijken we naar de ander aan de hand van 

vragen als ‘Wat hebben wij gemeen?’ en ‘Waarin verschillen wij van 

elkaar?’. Vanuit die basis gaan we het hebben over kwetsbaarheid en leren 

de kinderen om dingen te delen met elkaar.” Danny doet hier zelf ook aan 

‘Ik word meer gezien als maatje 
dan als meester’ 

Linda Kind – Basisschool De 
Wegwijzer 
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mee. Door over zijn eigen ervaringen te vertellen, geeft hij het voorbeeld 

aan de kinderen. Bovendien ontstaat hierdoor een band met de kinderen 

die heel waardevol is. “Ik word meer gezien als maatje dan als meester,” 

vertelt hij, “en dat vind ik niet erg, want je houdt wel de professionele lijn. 

Ze weten wel dat ik de meester ben, maar ze kunnen met me omgaan als 

met een vriend. En dat vind ik belangrijk voor de band. Je ziet dat ze 

daardoor ook steeds meer van je aannemen, juist doordat je zelf je 

kwetsbaarheid toont.” 

 

De leerlingen zien ook het verschil tussen Danny en hun ‘gewone’ 

leerkracht. “Danny is minder streng. Wij mogen nu zelf vaak de lessen 

geven. In het begin moesten we iets over onszelf vertellen, zodat Danny 

ons beter leerde kennen. Nu mogen we zelf weten wat we gaan doen, 

maar we moeten wel altijd uitleggen waarom we iets doen. Dus als we 

bijvoorbeeld verstoppertje doen, dan kan dat zijn om te leren 

samenwerken.” 

 

Eigen ervaringen als aanleiding voor het werken 
met ervaringsdeskundigen 
Linda’s keuze om Danny als ervaringsdeskundige de SoVa-trainingen te 

laten verzorgen komt niet uit het niets. Ook zij heeft haar eigen verhaal. 

“Ik heb zelf als kind ook op deze school gezeten,” vertelt ze. “Dat maakt 

het extra bijzonder dat ik hier nu directeur ben. Het voelt een beetje alsof 

de cirkel rond is. Als kind heb ik een heel nare tijd gehad op deze school. 

Ik werd enorm gepest. Mijn vader kwam uit een gezin waar ook de nodige 

‘Ik heb als kind gezegd: ik word later juf en ik ga ervoor zorgen dat 
wat mij is overkomen, niet meer gebeurt’ 
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problemen waren en dat had uiteraard zijn weerslag op het gezin waarin 

ik opgegroeid ben. Ik was een enorme onderpresteerder en had geen klik 

met mijn leerkracht. Dus op de basisschool had ik zo’n beetje alles tegen 

wat je maar tegen kunt hebben. Maar ergens op de middelbare school 

kwam daar verandering in. Ik ging naar de mavo, en daar was een rector 

die op een gegeven moment mijn ouders opbelde. Hij zag dat ik meer in 

mijn mars had en dat ik met gemak naar de havo kon. Dus dat heb ik 

toen gedaan en vanaf dat moment werd alles anders. Ik werd ineens 

gezien. Het pesten was ook voorbij, want ik was nu een van de oudsten. 

En daarna ging ik de pabo doen en ervaarde ik dat ik echt iets kón. Mijn 

hele leven had ik het idee gehad: ik ben niemand, ik kan niets en ik ben 

eigenlijk waardeloos. Maar toen merkte ik dat ik wél iets kon. En dat kreeg 

ik op een gegeven moment ook van ouders te horen.” Haar ervaringen 

brachten haar tot waar ze nu staat. Haar keuze om Danny in te huren is 

mede daardoor 

bepaald. “Ik heb 

altijd als kind 

gezegd: ik word 

later juf en ik ga ervoor zorgen dat wat mij is overkomen, niet meer 

gebeurt. Dat probeer ik hier dus ook neer te zetten. Op de school waar 

het bij mij allemaal mis ging, die bij mij voor veel nare herinneringen heeft 

gezorgd, probeer ik nu samen met Danny iets positiefs neer te zetten. Ik 

was zelf blij dat ik van de basisschool af ging. Maar het zou toch zo moeten 

zijn dat je denkt: ik ben toe aan een volgende stap, maar wat baal ik dat 

ik hier wegga, want wat heb ik het hier naar mijn zin gehad!”   

 

Linda heeft een duidelijke boodschap die ze uitdraagt in alles wat ze doet: 

“Je kunt nog zoveel nare dingen in je leven meemaken, maar je hebt altijd 

een keuze.” Dit probeert ze uit te dragen naar de kinderen, maar ook naar 

‘Je kunt nog zoveel nare dingen meemaken in je 
leven, maar je hebt altijd een keuze’ 
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haar team en naar haar mededirecteuren binnen de stichting waar de 

school onderdeel van uitmaakt. “Ik heb ook aan het team mijn verhaal 

vertelt. Dat was best heftig. Mijn vader heeft door zijn eigen verleden best 

wel wat moeite gehad met het opvoeden. Ik heb het team duidelijk 

gemaakt: je hebt altijd een keuze. Je kunt blijven hangen in wat je 

meemaakt, maar je kunt het ook positief omkeren en er iets mee gaan 

doen. Die keuze moet je wel willen maken en kansen moet je willen 

grijpen.” 

 

De toegevoegde waarde van ervaringskennis in het 
onderwijs 
Net als in andere sectoren kan ook in het onderwijs de vraag gesteld 

worden wat een ervarings-

deskundige toevoegt aan het 

werk van de professional, 

oftewel de leerkracht.  

Zouden de SoVa-trainingen 

op de Wegwijzer bijvoor-

beeld niet ook gewoon door 

één van de leerkrachten 

gegeven kunnen worden? Zij 

hebben er toch voor geleerd 

om met kinderen te werken? 

Maar volgens Linda kan een 

‘ervaringsverhaal’ toch ab-

soluut iets toevoegen. “We 

hebben hier nog een paar 

collega’s rondlopen met een 

‘verhaal’ en ik zie wel dat die 

Danny Dijkhuizen op basisschool De 
Wegwijzer 
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collega’s anders kijken naar de kinderen. Iemand van buitenaf is voor 

kinderen dan vaak toch ook nog weer anders dan de eigen leerkracht. 

Soms is het voor kinderen gewoon heel fijn om bij een nieuw iemand, van 

buiten de school, hun verhaal kwijt te kunnen.” Ook hier ziet Linda een 

parallel met haar eigen situatie. “Mijn kinderen zijn ook net even iets 

anders en ik zie dat ook bij hen. Ze lopen allebei bij een kindercoach en 

het helpt hen heel erg om hun verhaal af en toe eens bij iemand anders 

te kunnen doen dan bij hun vader, moeder of juf. Mijn zoon is 

hoogbegaafd en was vanaf groep 4 heel bang dat wij dood zouden gaan, 

dat er iets zou gebeuren. Hij ging van een heel vrolijk kind ineens naar 

aan ons vastklampend en ‘ik wil niet dat je gaat’. We konden zelf eigenlijk 

niets doen om hem te helpen. Hij is toen naar een kindercoach gegaan 

en ik zie hoe dat hem heeft laten groeien en hoe steady hij nu is. Dat gun 

ik echt ieder kind. Ik kan dat betalen, maar er is ook een grote groep 

mensen die dat niet kan betalen. Het zou zo fijn zijn als ieder kind die 

tools krijgt. Want laten we eerlijk zijn, de ene ouder vindt opvoeden nu 

eenmaal makkelijker dan de andere. Dat zien we hier ook. Hoe fijn is het 

dan als kinderen van een ander ook dingen meekrijgen? Die rol vervult 

Danny hier op school.” 

 

Tips voor andere scholen 
Voor andere organisaties, en specifiek scholen, die overwegen om 

ervaringsdeskundigen in te zetten, heeft Linda wel een tip: “Luister naar 

de kinderen en zie hen, en dan vooral 

het verhaal dat achter hen schuilt. 

Achter gedrag zit altijd een verhaal, 

maar dat moet je wel willen zien. Als je 

meer je oren opent en je hart openstelt voor kinderen heb je al zoveel 

gewonnen. Kinderen hebben vertrouwen nodig. Dat moeten wij ze geven. 

‘Achter gedrag zit altijd 
een verhaal’ 
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Ik denk dat als ze dat op de basisschool al meekrijgen, dat ze dan zoiets 

moois voor de middelbare school hebben meegekregen. Juist op de 

middelbare school kun je je zo onzeker voelen en heel erg op zoek zijn 

naar wie je eigenlijk bent. Als je dit dan daarvoor al meekrijgt… Misschien 

dat het een beetje wegsijpelt, want dat is natuurlijk wat de puberteit met 

je doet, maar ik denk dat het op een zeker moment wel weer terugkomt. 

Zo af en toe moet je mensen in je leven tegenkomen die bij jou iets 

triggeren, die verandering bewerkstelligen.” 

  



 

 
 

 


