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Voorwoord 
Voor u ligt het rapport van het project: “Ondersteuning (vernieuwde) inzet ervaringsdeskundigen bij 

gemeentelijk beleid en uitvoering in het sociale domein”. Dit project en bijbehorende resultaten, zoals 

onder andere een handreiking voor gemeenten en ervaringsdeskundigen om participatie samen vorm te 

geven, zijn niet opgezet als klassiek wetenschappelijk onderzoek, met bijbehorende wijze van 

(geaccepteerde) rapportage. Het is gebaseerd op in veel opzichten een ‘ander’ onderzoek, een ‘ander’ 

project. Toch zit alles erin. De basisaanpak bestond uit participatief kwalitatief praktijkonderzoek. Geput is 

uit 26 jaar kennis en ervaring van het European Anti Poverty Network Nederland (EAPN NL). Daarnaast is 

gekeken naar bestaande praktijken en wat er over is geschreven in rapporten, op websites en in boeken 

(literatuurverkenning). Gemeenten zijn geïnterviewd met een semigestructureerde topic interviewlijst en in 

de praktijk is geëxperimenteerd bij drie gemeenten . Een proces dat overigens nog loopt. In dat laatste 

onderdeel zitten actieonderzoek aspecten zoals het gezamenlijk de veranderaars en onderzoekers zijn 

waarbij de beoogde veranderingen gedurende het proces direct worden ingezet, uitgeprobeerd en 

geëvalueerd: samen onderzoekend veranderingen vormgeven.  

Dit project hebben we vooral samen gedaan en ik wil dan ook, namens de projectgroep (Jo Bothmer, 

Maarten Davelaar, Esther Langen en ondergetekende) iedereen danken die hier aan mee gedaan heeft en 

zijn of haar kennis en wetenswaardigheden met ons heeft willen delen. Allereerst danken we de mensen 

zelf die tijdens de People Experiencing Poverty (PEP) meetings, vanuit hun vaak niet ‘fijne’ persoonlijke 

situaties, in staat zijn geweest om daaraan voorbij te komen en creatief en reflectief te delen wat hun 

behoeften zijn om ‘goede ervaringsdeskundigen’ te kunnen zijn of te worden. Die oogst is zo groot geweest 

dat de basisingrediënten voor de producten van dit project, daar al voor een behoorlijk deel gevonden 

konden worden.   

Daarnaast willen we alle mensen danken die tijdens de ‘all actor meetings’ de uitkomsten uit de PEP-

meetings hebben aangevuld, ter discussie hebben gesteld en met hun eigen ervaringen hebben verrijkt. 

Onze dank aan de zeven gemeenten die ons inzicht gaven in hoe het bij hen gesteld is met de participatie 

van ervaringsdeskundigen. Ook een dank aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dank 

aan de mensen waarmee we hebben samengewerkt en met name aan staatsecretaris Jetta Klijnsma die ons 

in deze ‘andere’ wijze van onderzoeken van het begin af aan heeft ondersteund.  

Als laatste dank ik persoonlijk de projectgroepleden. Zoals het vaak gaat is er meer tijd en inzet dan 

ingeschat, gaan zitten in het realiseren van een goede weergave van de rijke oogst die deze wijze van 

participatief onderzoeken met zich meebrengt. Hun inzet voldoet volledig aan de eerste definitie van het 

woord ‘inzet’ welke verderop in het rapport (in hoofdstuk 2) nader wordt toegelicht.  

1. Inzet - toewijding, overgave: met veel inzet iets doen (hier zet je jezelf in en zegt het iets over de wijze 

waarop je dat doet). 

Bedankt voor jullie toewijding aan dit project. Dat zegt inderdaad heel veel!  

 

Quinta Ansem, voorzitter European Anti Poverty Network Nederland.  
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1. Aanleiding  

Het begint er op te lijken dat de economische crisis die in 2008 begon eindelijk ten einde is.  Maar de 

sociale gevolgen ervan werken onverminderd door. Door de crisis is de armoede binnen de Europese Unie 

en in Nederland sterk toegenomen. Steeds meer mensen komen in de knel en kunnen net nog hun huur 

betalen, hebben nauwelijks nog geld voor voeding of geraken (langzaam) in de schulden. Het is tijd voor 

duurzame oplossingen waarbij de mensen zelf betrokken zijn. Door ervaringsdeskundigen deel uit te laten 

maken van het beleidsproces en hen daarin een cruciale rol te geven, ontstaan er andersoortige, vaak 

effectievere, oplossingen. Oplossingen die misschien niet direct de oorzaken van financiële armoede 

aanpakken, maar wel indirect hierop van invloed zijn door zich te richten op het realiseren van een 

samenleving die werkelijk samen leeft, werkt en zich ontwikkelt. Hoe? Door aan te sluiten bij wat er in de 

samenleving nodig is voor verbetering van beleid en dienstverlening gericht op het bestrijden van armoede. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het voorzitterschap van de Europese Unie, dat 

in de eerste helft van dit jaar bij Nederland lag, gebruikt om aandacht te vragen voor de problematiek 

armoede en sociale uitsluiting. Op de jaarlijkse Europese Conventie voor Sociale Insluiting en Groei (21 

maart 2016, Brussel) tekende staatssecretaris Klijnsma voor een EU waarin niemand achter blijft en waarin 

iedereen mee moet kunnen doen. De staatssecretaris heeft bij verschillende gelegenheden de waarde van 

de inzet van ervaringsdeskundigen benadrukt. Dat wordt onderstreept door de ondersteuning  door het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van dit  onderzoek- en ontwikkelproject van EAPN 

Nederland1 gericht op versterking van de inzet van ervaringsdeskundigheid rond lokaal armoedebeleid. 

1.1 Project 

EAPN Nederland heeft de afgelopen maanden op co-creatieve manieren naar ervaringsdeskundigheid 

gekeken en daarbij uiteraard ook de eigen ervaringsdeskundigheid volop ingezet. Er is gezocht naar 

antwoorden op vragen als: hoe kun je ervaringsdeskundigen betrekken? Wat is er voor nodig om duurzame 

vormen van inzet te realiseren en hoe zorg je voor een goede lokale inbedding? De hoopvolle uitkomsten 

hebben we opgetekend in onder andere een handreiking die naast dit rapport als een directe inspiratiebron 

kan worden gebruikt.  

In dit rapport staan voorbeelden, reflecties, bouwstenen, vraagtekens en aanknopingspunten die 

voortkomen uit: 

1. 26 jaar ervaring van EAPN Nederland met participatie van ervaringsdeskundigen  

2. Gesprekken met de ervaringsdeskundige mensen over hun inzet (People Experiencing Poverty 

meetings) 

3. Gesprekken met mensen uit organisaties die ervaring hebben met het inzetten van 

ervaringsdeskundigen of zelf als ervaringsdeskundigen werkzaam zijn in organisaties (All actors 

meetings) 

4. Lessen uit drie gemeenten, waar met diverse vormen van inzet van ervaringsdeskundigen is en 

wordt geëxperimenteerd 

5. Een inventarisatie van literatuur, artikelen en projecten 

6. Interviews met betrokkenen uit zeven verschillende gemeenten.2  

                                                           
1
 EAPN Nederland is een landelijk netwerk van individuen en organisaties. EAPN Nederland wordt geheel geleid 

(bestuur en uitvoering) door ervaringsdeskundigen. EAPN Nederland is lid van het European Anti Poverty Network 
(EAPN).  
2
 En daarnaast schriftelijke informatie uit verschillende andere gemeenten.  
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1.2 Waarom dit onderzoek?  

Ervaringsdeskundigheid staat op dit moment sterk in de belangstelling en wordt van alle kanten omarmd. 

Er lijkt zelfs sprake van een regelrechte hype, met alle voor- en nadelen van dien. Iedereen is bij elkaar aan 

het ‘shoppen’. Hoe doen jullie het? Wat werkt er bij jullie? Deze (vernieuwde) belangstelling is een 

fantastische ontwikkeling. Maar tegelijkertijd vrezen we dat  daarmee te veel aandacht en energie  in het 

zoeken naar de nieuwste of meest veel belovende methodiek gaat zitten (copy/paste). Dat zou zorgelijk 

zijn, als daardoor wellicht te weinig wordt aangesloten bij wat er in de eigen lokale realiteit nodig is 

(maatwerk). We hebben binnen dit project kennisgenomen en geprofiteerd van de vele nieuwe en oude 

inzichten, benaderingen en methodieken die momenteel volop in de belangstelling staan. Maar dit project 

wil verder gaan dan dat. Een aantal van die voorbeelden hebben we bijeen gebracht. Het zijn niet per 

definitie geslaagde voorbeelden, want vooral (ook) van tekortkomingen, onzekerheden en pijnpunten valt 

te leren. De kernboodschap is: werk vanuit een lokale langere termijnvisie aan structurele versterking van 

de inzet van ervaringsdeskundigheid!  

Want na de hype moet de aandacht wel blijven bestaan. Te haastige en halfbakken ‘oplossingen’ moeten 

voorkomen worden. En niet in de laatste plaats omdat het bijna wreed te noemen is om mensen in 

armoede ‘hoop’ te geven op inclusie, en die hoop vervolgens weer in te zien zakken, omdat de (politieke) 

belangstelling is verschoven naar een ander (op dat moment belangrijker) onderwerp.  

De kern van ons project was om te horen waar gemeenten en lokale groepen behoefte aan hebben in 

relatie met wat ervaringsdeskundigen nodig hebben om hun inzet tot volle wasdom te kunnen laten 

komen. Dit rapport biedt essentiële uitgangspunten voor overheden, (netwerken van) 

ervaringsdeskundigen en andere lokale verbanden en organisaties om met en voor de mensen die 

(over)leven op een minimum, een eigen weg te kunnen vinden naar de participatieve samenleving waarin 

iedereen een kans op meedoen, meetellen en meebeslissen krijgt. 

 

1.3 Belang van ervaringsdeskundigheid onderkend 

De inzet van ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentebeleid op het gebied van 

armoede- en schuldenproblematiek is de laatste jaren sterk in opkomst. Gemeenten en andere organisaties 

onderkennen meer en meer het belang ervan. Bij (overheids)instanties dringt door dat de mensen die aan 

den lijve armoede ervaren (hebben) de aangewezen personen zijn om aan te geven welk beleid wel of niet 

zal werken en waarom. Ook kunnen zij doorgaans heel precies aangeven op welke punten er aanpassingen 

of verbeteringen mogelijk zijn. Daarnaast kunnen ervaringsdeskundigen de kloof tussen de 

systeembepaalde leefwereld van beleidsmakers en de leefwerelden van mensen in armoede helpen 

overbruggen3. Mensen die participeren kunnen bovendien aan hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen 

bouwen en zijn vaak een positief voorbeeld voor hun omgeving.   

1.4 Vragen en behoeften 

Het project heeft tal van voorbeelden opgeleverd van mooie door gemeenten, ervaringsdeskundigen of 

brede lokale netwerken gestarte initiatieven. Het heeft stevige bouwstenen en goede voorbeelden van 

aanpakken opgeleverd. Uit onze inventarisatie blijkt evenwel ook dat zelfs de meest actieve gemeenten 

een aantal essentiële vragen en behoeften hebben rond de inzet van ervaringsdeskundigen:  

 Veel gemeenten weten niet goed hoe zij ervaringsdeskundigen kunnen bereiken: het aantal betrokken 

ervaringsdeskundigen per gemeente is vaak laag. Hoe kan dit beter?    

                                                           
3
 Het meest bekend is de uitdrukking: de kloof tussen systeemwereld en  leefwereld. Door het zo te benoemen hopen 

we duidelijk te maken dat  er slechts een dunne scheidslijn zit tussen de groepen mensen waar het om gaat. En dat 
het in principe in beide werelden om mensen gaat.  
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 Gemeenten staan voor de keuze tussen ruimte geven aan vormen van zelforganisatie van 

ervaringsdeskundigen met soms ongewisse uitkomst, of het doelgericht en functioneel inschakelen van 

ervaringsdeskundigen, bijvoorbeeld door hen op individuele basis binnen een project in te schakelen of 

in dienst te nemen. Hoe daar een balans in te vinden? 

 Er is sprake van een behoorlijk spanningsveld tussen het professionaliseren van ervaringsdeskundigen 

en het behouden van de verbinding met de doelgroep waar het over gaat, de mensen in armoede. Hoe 

kunnen alle betrokkenen, met name ook de ervaringsdeskundigen, profiteren van professionalisering 

zonder dat dit leidt tot een grotere afstand tussen de opgeleide ervaringsdeskundige en zijn/haar 

‘achterban’? 

1.5 Aarzelingen 

Ook stellen we vast dat er (veelal kleinere) gemeenten zijn die tevreden zijn met hun huidige werkwijze 

waarin het begrip ervaringsdeskundigheid (nog) geen grote rol speelt, wat overigens niet wil zeggen dat 

deze niet onder andere noemers wordt ingezet. Zij houden het bij een combinatie van formele inspraak 

door enkele ervaringsdeskundigen via een advies- of cliëntenraad en het verkrijgen van signalen over de 

behoefte van mensen in armoedesituaties via (vrijwillige) hulpverleners, om de paar jaar aangevuld met 

een brede stedelijke consultatie waarin burgers met lage inkomens een rol krijgen. Overigens kennen deze 

gemeenten vaak het voordeel van actieve lokale netwerken met ‘korte lijnen’ tussen gemeente en de 

professionele of vrijwillige ondersteuners van mensen die in armoede leven. Andere gemeenten willen wel 

meer ervaringsdeskundigen inschakelen en met nieuwe vormen experimenteren, maar aarzelen nog, 

vooral op het punt van ruimte geven aan eigen initiatieven van mensen met een uitkering. Gemeenten zijn 

huiverig voor uitzonderingen en (vermeende) predecent werking: als we iemands inzet voor een lokale 

buurtkamer voor lotgenoten als tegenprestatie voor de uitkering beschouwen, staan er straks wellicht 

anderen op de stoep met eenzelfde vraag. Voor welke inzet geef je vrijstelling van de sollicitatieplicht en 

waarvoor niet? Straks start iedereen z’n eigen project en we hebben in onze gemeente al voldoende 

vrijwilligersprojecten om uit te kiezen. Tevens zijn er aarzelingen op het punt van het creëren van 

trainingen, opleidingen, werkstages of werkplekken. “Kunnen mensen dat wel aan? Wat als ze falen?” Of: 

“We kunnen het ons niet veroorloven een werkplek te creëren binnen de gemeentelijke organisatie.” Al 

deze aarzelingen en bezwaren kunnen weerlegd worden, maar we komen er niet uit als we niet daarnaast 

een brede discussie aangaan over dieper liggende overtuigingen en oriëntaties die het denken en handelen 

aan de oppervlakte in stand houden. Voor het samenwerken en samen leren in gemeenten zijn dit 

belangrijke kwesties.  

Een eerste overtuiging betreft de gedachte dat als je ervaringsdeskundigen opleidt (individueel of 

groepsgewijs) zij niet meer de link met de mensen in armoede kunnen leggen. Alsof het je kunnen inleven 

vanwege gedeelde ervaringen ineens ophoudt wanneer je er (financieel of op het punt van kennis) op 

vooruitgaat. Deze overtuiging wordt inderdaad soms door het gedrag van mensen die hun oude situatie zijn 

ontgroeid, bevestigd. In de regel is dat echter niet het geval. Deze misvatting zorgt er voor dat individuele 

ervaringsdeskundigen vaak onvoldoende kansen krijgen: zij ervaren een gebrek aan gerichte 

deskundigheidsbevordering, en aan ondersteuning om als ervaringsdeskundige te groeien, in een zodanig 

eigen tempo dat mensen zichzelf onderweg niet verliezen. Bovendien krijgen – deels uit goed bedoelde 

bezorgdheid om initiatieven te veel te pamperen of in te kapselen – groepen en initiatieven van 

ervaringsdeskundigen onvoldoende steun om zich te ontwikkelen en te handhaven. Kortom: deze 

onderliggende veronderstellingen hebben hun weerslag op de toekomstperspectieven van de 

participatieve samenleving. We houden elkaar daarmee in een houdgreep. En dat weer leidt tot gemiste 

kansen voor het kunnen verbeteren van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.  
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Een tweede belemmerende factor is de te grote nadruk bij het managen van uitkeringen en 

uitkeringsgerechtigden op beperking van het aantal uitkeringen, op vastomlijnde tegenprestaties en op 

controle. Dat leidt niet zelden tot te veel wantrouwen en te weinig maatwerk en ruimte voor de talenten 

en veerkracht van de mensen zelf.  

Een derde onderliggende kwestie is de wijd verbreide nadruk op gefragmenteerde, nauw ingekaderde, 

projecten (lineaire benadering) en het tekort aan aandacht voor manieren om via een circulaire 

netwerkbenadering de dienstverlening te verbeteren en om verbindingen tussen en de kracht van mensen 

en hun verbanden organisch te laten groeien. Een verandering in de richting van de laatst genoemde wijze 

van denken is onderdeel van de paradigmaverschuiving die langzaam maar zeker plaatsvindt. Een 

verschuiving van Zorgen voor ‘welzijn’ (verzorgingsstaat) en zorgen dat men ‘welzijn’ realiseert/ervaart 

(participatiestaat) naar ondersteunen bij het zelf realiseren van welzijn (waarborgstaat), waarbij de 

participatieve samenleving de opbrengst is van deze paradigmashift (Verkooijen, Van Andel, & Hoogland, 

april 2014).  

Inzet van ervaringsdeskundigen is erg gebaat bij juist een combinatie van concrete projecten met een 

circulaire wijze van kennisdeling en individuele - en organisatorische groei met netwerkverbindingen en 

samenwerking. Met dwarsverbanden tussen de verschillende niveaus (macro, meso en micro) waarop 

ervaringsdeskundigen actief kunnen zijn.  En met oog voor de vele manieren waarop inzet van 

ervaringsdeskundigen een duidelijke wederkerige meerwaarde kan hebben4.   

Een andere paradigmaverschuiving is die van het ‘of, of’ denken naar het ‘en-en-en’ denken. Het oude 

denken ging meestal uit van één oplossing ‘fits all’, in de jacht naar ‘werkende’ methodieken/oplossingen. 

Nu komt langzamerhand een verandering op gang waarbij steeds meer verbindingen tussen diverse 

partners en aanpakken worden gelegd en waarbij de klant centraal staat en steeds meer gekeken wordt 

naar maatwerk rondom de klant. Want armoede- en schuldenproblematiek kunnen op lokaal niveau alleen 

gezamenlijk door gemeenten, maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen effectief worden 

aangepakt, zo lieten de ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen bij dit onderzoek ons steeds weer 

weten.   

1.6 Wat is er nodig?  

Wat is er nodig om de inzet van ervaringsdeskundigen op het terrein van armoedebeleid te versterken? Om 

weinig actieve gemeenten over de streep te trekken? Om in andere gemeenten de nieuwe initiatieven te 

verduurzamen? Het gaat om de volgende voorwaarden: 

 Doe het samen: het start bij de erkenning dat armoede een hardnekkig probleem is, waarom 

niemand heeft gevraagd en dat niemand alleen kan oplossen. Bij de onderkenning van het feit dat 

alleen alle partijen gezamenlijk voor oplossingen kunnen zorgen. Bij het besef dat iedereen op haar 

of zijn manier een ervaringsdeskundige is. Iedereen is een burger die zich binnen de eigen 

leefwereld moet verhouden tot de systemen van de maatschappij. Zo heeft iedereen wel iets van 

waarde bij te dragen.  

 

 Geef ervaringsdeskundigen echte invloed: hanteer als uitgangspunt dat ervaringsdeskundigen in 

alle fases van beleid, van voorbereiding tot evaluatie en verbetering van beleid, een cruciale rol 

kunnen spelen. Hoe minder eenmalig en ‘opgeknipt’ de betrokkenheid is, hoe leerzamer en 

effectiever voor alle betrokkenen.   

 

 Zorg voor echte communicatie: alles start met de bereidheid met elkaar in gesprek te gaan en naar 

elkaar te luisteren. Organiseer gezamenlijk de inbreng van ervaringsdeskundigen zo, dat in het 

                                                           
4
 Zie de uitleg over meerwaardecreatie in Nieuwe Business Modellen (Jonker, 2014)  
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proces mensen in armoede steeds uitgebreid de kans krijgen gehoord te worden. Maak duidelijk 

wat er met alle inbreng gedaan is, tot welke veranderingen dit heeft geleid en waarom. Alleen zo 

voelen mensen zich daadwerkelijk gehoord, betrokken en invloedrijk. 

 

 Werk aan een participatieve gemeentelijke cultuur waarin meepraten en meebeslissen door 

ervaringsdeskundigen over beleid dat hen aangaat een normale zaak is geworden. Maar waarin nog 

meer gebeurt: meer direct contact met mensen, meer echte aansluiting bij problemen én 

capaciteiten, bij verlangens en talenten (echt maatwerk dus). Het is noodzakelijk dat de gemeenten 

hun eigen ervaringsdeskundigheid opbouwen met het werken met ervaringsdeskundige burgers die 

in armoede en uitsluiting leven. Laat de ervaringen met een Cliëntenraad daarbij niet de enige 

bepalende rol zijn. Een dergelijke cultuurverandering kan ondersteund worden door onder andere 

te zoeken naar andere manieren van reflecteren op het eigen werken5. 

 

 Geef personen en groepen ruimte voor groei en zelfontplooiing: maak mogelijk dat mensen de 

regie in eigen hand nemen en geef ze tijd. Dat zal het vermogen versterken om de diepte in te gaan 

en betrokkenheid om vol te houden en om zo bij te dragen aan een beter armoedebeleid.  

 

 Maak werk van deskundigheidsbevordering: ondersteun de professionalisering van 

ervaringsdeskundigen met gedegen trainingen of opleidingen waarin de eigen empowerment en 

het verbinding (kunnen) behouden met de doelgroep belangrijke elementen zijn. Mensen moeten 

zich krachtig en deskundig genoeg voelen en zichzelf niet onderweg hoeven te verliezen. 

 

 Maak echte werkervaring mogelijk: creëer werkstages en banen voor werkers vanuit 

ervaringsdeskundigheid, specifiek rond praktijk en beleid en in ondersteuning van mensen in 

armoedesituaties. Daarbij is het zaak om breed te kijken: niet alleen banen bij stichtingen waarbij 

men direct in wijken en buurten contact legt met of buddy wordt van mensen die met armoede of 

schulden te maken hebben. Maar tevens functies als sociaal raadsman/-vrouw of als 

kwaliteitsbeoordelaar.  Denk aan banen of opdrachten in de gemeentelijke organisatie: in het 

klantcontact, als interne coach of beleidsadviseur.  

 

 Creëer gezamenlijk een lokaal klimaat waarin contacten en betrokkenheid tussen 

ervaringsdeskundigen onderling kunnen groeien, waarin mensen elkaar weten te vinden en 

onderlinge betrokkenheid en support groeien. Als er een netwerk van ervaringsdeskundigen 

ontstaat, als mensen elkaar weten te vinden, wordt de kans kleiner dat betrokkenheid bij het 

beleid, in welke vorm dan ook, snel verwatert of te veel bij een of enkele individuen blijft liggen.  

 

 Kartrekkers verdienen ruimte: het is niet altijd gemakkelijk om als ervaringsdeskundige(n) zelf een 

lokale werkgroep op te zetten, mensen voor een adviesraad te werven, of mee te werken aan het 

opzetten van een training. Dat  kost vaak tijd, energie en de nodige strijd. Mensen vallen soms weer 

af of tijdelijk uit. Er zou een vorm van vrijstelling van sollicitatieplicht moeten zijn, en/of erkenning  

dat dit soort inzet het leveren van een ‘tegenprestatie’ is. Te vaak is de ene ambtenaar/wethouder 

enthousiast over iemands inzet om een lokale groep van de grond te tillen, terwijl de ander gewoon 

wil dat diegene  beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.  

 

 Gemeenten moeten zorgen voor in ieder geval een onbelaste vrijwilligersvergoeding voor 

ervaringsdeskundigen. Nu hanteren gemeenten verschillende normen: meer eenduidigheid is hierin 

belangrijk. 

                                                           
5
 Zie onder andere (Ansem, 2015; Kessener, 2003; Schön, 1983; van den Berge, 2005) 
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 Landelijke wettelijke kaders die mogelijkheden creëren: binnen de kaders van de huidige 

Participatiewet is al heel wat mogelijk. Tegelijkertijd belemmert de wet de ontwikkeling naar meer 

ervaringsdeskundige inzet, waardoor sommige gemeenten liever eerst de kat uit de boom kijken. 

Help de gemeenten en de ervaringsdeskundigen door in eerste instantie toestemming en ruimte te 

geven voor experimenten6, in tweede instantie te entameren dat er meer financiële ruimte komt 

voor de inzet van ervaringsdeskundigheid en in derde instantie door, waar dat noodzakelijk is, de 

Participatiewet en eventueel andere relevante wetten aan te passen.   

 

 Inzet ervaringsdeskundigen in aanbestedingseisen of subsidievoorwaarden vastleggen: neem in de 

aanbesteding van beleidsevaluaties, innovatieve projecten en dergelijke een substantiële rol voor 

ervaringsdeskundigen als gunningscriterium op.   

 

2. Begrippen en definities  

2.1 Armoede 

Armoede kent vele gezichten, zoals geen perspectief op (betaald) werk, schuldenproblematiek, 

gezondheidsproblemen, geen toekomstperspectief, eenzaamheid et cetera. Het gaat dus om meer dan 

alleen te moeten leven met (te) weinig geld. Dit leidt tot de volgende omschrijving: “Armoede is het niet 

mee kunnen doen door je krappe financiële situatie”. Dit wil zeggen dat je misschien wel een dak boven je 

hoofd hebt en iedere dag iets te eten, maar dat je daarnaast geen geld over hebt voor andere dingen. Je 

kunt niet naar een sportclub gaan, geen contacten onderhouden, je hebt geen computer of een oud brikje 

dat steeds vastloopt en medische zorg is moeilijk te betalen. Je kunt niet bij je ouders, die ergens anders 

wonen, op bezoek (reisgeld) en de kinderen kunnen niet mee op het schoolreisje. Dit is ook het geval bij 

mensen met een modaal of hoger inkomen die hun schulden het hoofd niet kunnen bieden. Het gevoel van 

uitgesloten te zijn en te worden is hieraan gekoppeld, want het gaat zoals gezegd om meer dan ‘slechts’ te 

weinig geld hebben. Armoede ontstaat in een samenspel tussen individuele - en systemische factoren die 

daardoor (onbedoeld) individueel en groepsgewijs armoede creëert.  

 

EAPN Nederland hanteert de volgende armoede definitie: 

 

 
 

                                                           
6
 Op het moment dat de handreiking en dit rapport bijna af was, hoorden we dat gemeenten, als het (concept) 

AMvB/ontwerpbesluit Experimenten Participatiewet van staatssecretaris Klijnsma wordt goedgekeurd, vanaf 1 januari 
2017 mogen experimenteren met de Participatiewet. Vanwege de bevindingen uit het onderzoek, juichen we deze 
experimenteerruimte van harte toe. 

“Armoede is geen noodlot! Armoede is onrecht!  

Armoede is het ontbreken van zekerheden, zoals het ontbreken van betaalde arbeid, goede 

scholing en toereikende huisvesting, die mensen in staat stellen hun eigen verantwoordelijk-

heden te nemen en van hun fundamentele rechten gebruik te maken. Dit wordt armoede als 

zekerheden op meerdere levensgebieden ontbreken – een duurzaam karakter hebben – en de 

kansen zelf de aanwezige rechten op te eisen, c.q. op te kunnen eisen worden aangetast. 

Armoede is een fundamenteel kenmerk van onze huidige maatschappij. 
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2.2 Inzet 

In de titel staat het woord inzet. De Dikke van Dale geeft  een tweetal omschrijvingen die van toepassing 

zijn op het woord ‘inzet’ in de context van dit project.  

 

Met nadruk willen we stellen dat als in dit rapport gesproken wordt over INZET van ervaringsdeskundigen, 

we het dan hebben over de inzet die een combinatie is van beide definities.  

 ‘Inzet van ervaringsdeskundigen’ kan ook nog op een derde manier gelezen worden:  

3. In actie brengen, troepen inzetten (hier word je door anderen ingezet) 

Dit beschrijft een situatie waarin de ervaringsdeskundige door anderen ingezet wordt of zou kunnen 

worden. Het risico van deze laatste definitie is dat daarbij dan voorbij wordt gegaan aan het eigenaarschap, 

de eigen verantwoordelijkheid, eigen regievoering en eigen kracht van de ervaringsdeskundige. Deze valkuil 

zit in het ‘ingezet’ worden ingebakken. Want dan word je als een schaakstuk op het schaakbord heen en 

weer geschoven en gaat het om het resultaat en niet om het proces en zeker niet om de mensen.  

Om misverstanden te voorkomen dus nog een keer herhaald: alle keren dat er gesproken wordt over de 

‘inzet van ervaringsdeskundigen’ wordt daarmee de inzet vanuit de ervaringsdeskundige zelf bedoeld.   

2.3 Ervaringsdeskundigen 

Er worden van oudsher diverse definities van een ervaringsdeskundige gehanteerd. De meeste komen uit 

de sector (geestelijke) gezondheidszorg. In deze sector is al langer ervaring met ervaringswerkers en andere 

vormen van ervaringsdeskundigeninzet. Daar is nog geen eenduidigheid in, maar de definitie luidt meestal 

als volgt: Een ervaringsdeskundige is iemand die in staat is om de eigen ervaring te kunnen inzetten ter hulp 

of verbetering van beleid of andere ‘lotgenoten’.  De vraag is echter of iemand dit ‘inzetten voor anderen’ 

zomaar of direct zonder enige ondersteuning kan. Dat heeft ons doen beseffen dat er sprake is van 

gradaties in de ervaringsdeskundigheid, in een soort continuüm. Deze gradaties of niveaus kunnen tevens 

helpen af te stemmen welke ondersteuning/deskundigheidsbevordering voor welke persoon geschikt is om 

hem of haar kansen te bieden een stap voorwaarts te maken.   

2.3.1 Niveaus van de ervaringsdeskundige (ED) 

In veel literatuur over leren en veranderen wordt gesproken over een viertal fases waar je doorheen gaat 

als je begint met een veranderingsproces van leren. Deze fasen worden gezien als een leercyclus die elke 

keer weer opnieuw start zodra je (weer) gaat beginnen met je iets nieuws eigen te maken. Algemeen zegt 

men dat je je van 1. onbewust onbekwaam, naar 2. bewust onbekwaam, via 3. bewust bekwaam tot 4. 

onbewust bekwaam ontwikkelt (de leerfasen van Maslov). In dit leerproces sta je er op den duur niet meer 

bij stil dat je nieuwe kennis toepast. Die is geautomatiseerd. Maar dat betekent niet dat je dan geen 

ondersteuning meer nodig hebt. Kunnen reflecteren op jezelf, en ruimte om dat te kunnen doen, wordt ons 

inziens juist belangrijker. Wat in ons onderzoek tevens naar voren kwam is dat er mensen zijn die van 

nature, of op andere wijze, al over kennis en ‘bekwaamdheden’ beschikken. Dat betekent dat iemand al 

kennis en kunde in huis kan hebben voor het leerproces start. Gerelateerd aan het leerproces van het 

professionaliseren als ED zou dit bijvoorbeeld iemand kunnen zijn die van zichzelf een systemische blik 

heeft. Dit niveau hebben we onbewuste bekwaamheid genoemd. Want het blijkt dat veel mensen zich er 

1. Inzet - toewijding, overgave: met veel inzet iets doen (hier zet je jezelf in en zegt 

het iets over de wijze waarop je dat doet) 

2. Zich inzetten, opkomen voor (hier zet je jezelf in, voor een ander)  
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niet bewust van zijn welke kennis en kunde ze al in huis hebben (taciete7 en/of ervaringskennis). We 

hebben hiermee een startniveau toegevoegd aan de vier fasen die reeds bekend en erkend zijn. Dit heeft 

zijn weerslag op het kiezen en aanbieden van de juiste ondersteuning en de ‘ontwikkeling’ van de 

ervaringsdeskundige. Want iemand die van zichzelf bekwaamheden heeft en deze (al) inzet als ED zal het 

niet fijn vinden om benaderd te worden als iemand die nog alles te leren heeft. Het kunnen aansluiten bij 

wat de ED nodig heeft om een vervolgstap te kunnen maken, is wat deze identificatie van de verschillende 

niveaus beoogt.  

2.3.2 Uitleg over de niveaus 

Bewust 
Onbekwaam

Onbewust 
Onbekwaam

Bewust 
Bekwaam

Onbewust Bekwaam

Onbewuste 
Bekwaamdheid

  

Hier is sprake  van een circulair proces. Op onderdelen is iedereen uiteindelijk  even onbewust onbekwaam, 

en zodra je je daar bewust van wordt, ga je over naar het bewust onbekwaam zijn. Terwijl op andere 

thema’s iemand soms al onbewust bekwaam is geworden. Dit heeft te maken met het continue 

veranderingsproces dat leren eigenlijk is. Want is leren niet synoniem aan veranderen? En geldt dit eigenlijk 

niet voor iedereen? Dus voor de betrokken ervaringsdeskundigen, voor de welzijnswerkers, voor de 

beleidsambtenaren, voor de wethouders en voor wie dan ook die aan het proces van ‘lerend veranderen’ 

deelneemt.  

We onderscheiden drie niveaus waarbinnen de fasen van leren zich afspelen. Waarom? Omdat dit kan 

helpen bij het samen kijken naar wat er nodig is aan ondersteuning bij de professionaliseringsslag die 

ervaringsdeskundigen door kunnen maken. En omdat het helderheid kan geven over de mate van 

inzetbaarheid. Wees hier niet te rigide in. De niveaus zijn niet bedoeld als een meetlat waarlangs de 

gemeente de ED kan ‘inschalen’ en daardoor weet wat met de ED kan worden gedaan (top-down 

redenatie). We benadrukken: niet iedere ED zal alle niveaus willen of kunnen doorlopen. En dat is prima, 

want de niveaus zeggen niets over de waarde van iemands inzet en participatie.  

 

  

                                                           
7 Taciete kennis is onbewuste kennis of ontastbare kennis (van het Engelse tacit knowledge). Het is een 

concept ontwikkeld door wetenschapper en filosoof Michael Polanyi. Hij noemde het zelf 'tacit knowing'. 

Het begrip is later doorontwikkeld door Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman. 

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Onbewuste_kennis). Het is een vorm van individuele kennis die 'in het hoofd 

zit' en moeilijk overdraagbaar is. Deze vorm van kennis bevat vaak (cultuurgebonden) waarden, ervaringen 

en attituden. Overdracht vindt meestal plaats door interactie, waarbij leerprocessen van belang zijn.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onbewuste_kennis
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2.3.3 Onderscheid start niveaus en lerende niveaus 

 

Start niveau 1 - Een ED (ervaringsdeskundige) die zelf ervaart of ervaren heeft wat het 

betekent om onder bepaalde omstandigheden te leven. In deze context hebben we 

het over een ED op het gebied van armoede en uitsluiting. Dat betekent dat dit 

iemand is die zelf ervaart of ervaren heeft wat het betekent om in armoede te leven 

of uitgesloten te zijn of te worden. Dit is meestal iemand die geen specifieke opleiding of training voor 

ervaringsdeskundigen heeft gevolgd en niet –meteen- in staat is om de ervaringen naar een beleids- of 

uitvoeringsniveau te vertalen maar zich wel vanuit de ervaringsdeskundigheid  inzet ter ondersteuning van 

anderen.  

(inzet op micro niveau). 

 

 

Start niveau 2 - Een ED zonder specifieke opleiding of training, maar die wel in staat is 

de individuele ervaring te toetsen aan bepaalde patronen en processen en dit kan 

vertalen naar beleids- of uitvoeringsniveau vanuit een natuurlijk vermogen systemisch 

te kijken. Of vanuit ervaringsleren zich dit ‘breder’ kijken al eigen gemaakt heeft. 

(inzet op het micro/meso niveau). 

 

 

Lerend niveau 1 - Een ED die naast het inzetten van zijn/haar ervaringen scholing gaat 

volgen om te leren deze ervaringen te vertalen en deze vertaling van ervaringen (meer) 

systemisch en strategisch in te zetten in de eigen realiteit (inzet op het micro/meso 

niveau).  

 

 

Lerend niveau 2 - Een ED die alle (ervarings)kennis aanvult met (meer) scholing en 

theoretische kennis en bewust deze twee perspectieven (de ervaringskennis en de 

theoretische kennis) vertaalt naar de impact op micro, meso en marco niveau van onze 

samenleving(en). En idealiter ook weer terug weet te vertalen naar de mensen die in 

armoede leven. 

(inzet op het micro, meso en macro niveau).  

 

 
Lerend niveau 3 - De ED professional. Deze ED professional is automatisch in staat 

om aanwezige kennis (theoretisch) en de kennis uit de praktijk (ervaringskennis) 

met elkaar te verbinden, dwars door de diverse beleidsdomeinen heen, maar is 

zich altijd bewust van zijn of haar ervaringsdeskundigheid als basis voor het denken, handelen en voelen. 

Meer theoretische kennis opdoen wordt van toegevoegde waarde voor de ruime (onbewuste) basis kennis 

die er dan al is. (inzet op het micro, meso en macro niveau). 

 

 

 

Onbewust 
Onbekwaam

Onbewuste 
Bekwaamdheid

Bewust 
Onbekwaam

Onbewust Bekwaam

Bewust 
Bekwaam
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2.3.4 Het verschil tussen Onbewust Bekwaamheid en Onbewust Bekwaam 

Het verschil tussen iemand die onbewust bekwaam is (de ED professional) of iemand die onbewuste 

bekwaamheden heeft zit hem in de ‘passende en aanvullende’ theoretische kennis (scholing en trainingen) 

die toegevoegd is aan de kennis die, al dan niet van nature, al aanwezig was. De kennis vanuit de eigen 

praktijk en de theorieën hierover zijn meer één geheel geworden waarbij, het belangrijkste, de ED 

professional zich steeds bewust is van de ervaringsdeskundigheid als basis voor het denken, handelen en 

voelen.  

  

 

3. De praktijk 

De praktijk van de inzet van ervaringsdeskundigen kent een grote verscheidenheid aan doelen en 

werkwijzen. Uit dit project komt naar voren dat het om te beginnen belangrijk is om de niveaus te 

onderscheiden waarop die inzet plaats vindt, omdat elk niveau andere doelstellingen, opbrengsten, kansen 

en knelpunten kent en daarmee met het oog op versterking van de inzet van ervaringsdeskundigheid om 

een andere aanpak en strategie vraagt. We onderscheiden:     

 het individuele niveau gericht op empowerment van mensen die met armoede en uitsluiting te 

maken hebben;  

 het niveau van organisaties, gericht op het verbeteren van de dienstverlening, bijvoorbeeld door 

met ervaringsdeskundigen de brug te slaan tussen de uitvoeringsintenties en het daadwerkelijk 

bereiken van de mensen waarvoor beleid en maatregelen bedoeld zijn;  

 het collectieve, gemeentelijke, niveau gericht op betrokkenheid bij lokaal armoedebeleid, met als 

inzet het beleid te verbeteren. Op twee hoofdmanieren: 

o door het adviseren van en meebeslissen door ervaringsdeskundigen via formele kanalen;  

o door (ruimte voor) belangenbehartiging en bewustwording via vormen van zelforganisatie 

(eigen platforms en netwerken). 

Daarnaast is er een veelvoud aan manieren te onderscheiden waarop de inzet van ervaringsdeskundigheid 

vorm krijgt en die zich vaak over meerdere niveaus uitstrekken. We zien in de praktijk onder andere de 

volgende vormen: 

 Ervaringsdeskundigen zijn actief in gemeentelijke adviesraden en hebben zo invloed op gemeentelijke 

plannen en de uitvoering ervan. (Hagen, 2016) over ervaringsdeskundigheid binnen cliëntenraden). 

 Ervaringsdeskundigen nemen deel aan stadsgesprekken, discussietafels, klankbordgroepen en 

dergelijke waarin de behoefte aan nieuw beleid wordt gepeild en toekomstig beleid wordt voorbereid.  

 Ervaringsdeskundigen zijn actief in ontmoetingscentra, buurtkamers (al dan niet in zelfbeheer)  en 

bieden laagdrempelige ondersteuning aan mensen die in armoede leven. 

Niet elke ervaringsdeskundige is direct zelfstandig in staat om een bijdrage te leveren aan de 

uitvoerings- beleids- en verbetercyclus van de gemeente. Iemand die onbewust onbekwaam is, 

wel ervaringen heeft maar dit niet (of nog niet) kan vertalen naar beïnvloeding en verbetering 

van het (in dit geval) gemeentelijk beleid of uitvoering, kan dit echter door middel van het 

opdoen van ervaring en scholing meestal wel leren. Maar ook hier geldt dat je er rekening mee 

moet houden dat er altijd mensen zullen zijn voor wie  deze vorm van participeren geen of 

slechts een marginale optie is. Dat laat onverlet dat hun ervaringsdeskundigheid waardevol kan 

zijn. Alleen zal gekeken moeten worden op welke wijze ze dan wel tot haar recht kan komen. 
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 Ervaringsdeskundigen werken outreachend: zij leggen vanuit hun achtergrond contact met anderen die 

met sociale uitsluiting te kampen hebben. Als het eerste contact er eenmaal is dan kunnen 

hulpverleners en begeleiders dat eventueel overnemen. 

 Ervaringsdeskundigen kunnen als maatjes of buddy’s optreden van mensen in armoede en/of schulden. 

 Ervaringsdeskundigen kunnen (als vrijwilliger of betaalde kracht) in een koppel optrekken met 

professionele hulpverleners met als doel de hulpverlening effectiever te maken. 

 Ervaringsdeskundigen worden tot professioneel sociaal werker of schuldhulpdeskundige opgeleid en 

werken bij bijvoorbeeld buurtteams, welzijnsorganisaties of gemeentelijke diensten.  

 Ervaringsdeskundigen kunnen als adviseur, coach of kwaliteitsbeoordelaar optreden. Een voorbeeld 

hiervan is te lezen in de PAja! -methode waarin opvangjongeren hun eigen voorzieningen keuren 

(Davelaar & Verleun, 2014)  en in een evaluatie van dagbestedingen met dezelfde methode door 

ervaringsdeskundigen (Davelaar & Mierlo, 2013).    

 Ervaringsdeskundigen kunnen een rol hebben richting (gemeentelijke) hulpverleners of klantmanagers 

en helpen beter contact te leggen en tot effectievere hulp te komen. Ook kunnen zij helpen de 

organisatiecultuur, procedures en bejegening in het algemeen te verbeteren door (gemeentelijke) 

organisaties een spiegel voor te houden.  

 Ervaringsdeskundigen kunnen op lokaal, regionaal of zelfs nationaal niveau een zelforganisatie 

opzetten om zelf hun belangen te behartigen en op te komen voor mensen in de marge door invloed 

uit te oefenen op de politieke- en maatschappelijke agenda en de ontwikkeling van beleid. 

De grote diversiteit die we zijn tegengekomen, zien we nog niet terug in de beeldvorming. Daarin 

overheersen vooralsnog twee vormen: die van participatie van ervaringsdeskundigen in cliënten- en 

adviesraden en die van ervaringsdeskundigen als maatjes/buddy’s van mensen in armoede. Het is 

belangrijk dat beeld bij te stellen en de grote verscheidenheid te benadrukken omdat deze kansen en 

keuzemogelijkheden biedt voor ervaringsdeskundigen, gemeenten en organisaties. 

4. Belang van de inzet van ervaringsdeskundigen bij gemeentelijk beleid 

De afgelopen jaren zijn gemeenten meer aandacht gaan besteden aan burgerparticipatie en aan de inzet 

van ervaringsdeskundigen bij de totstandkoming van armoedebeleid. Daaraan liggen – zo blijkt uit dit 

project - zowel idealistische motieven als pragmatische overwegingen ten grondslag:   

 

 Vanuit democratisch oogpunt is het aantrekkelijk om zo veel mogelijk mensen mee te laten 
beslissen over zaken die hen aangaan.  

 Burgerparticipatie kan het draagvlak voor beleid vergroten.  

 Door participatie wordt de kwaliteit verbeterd van het gemeentebeleid en van de verbetercyclus 
waardoor meer mensen met effectiever toegepaste regelingen bereikt kunnen worden. 

 Mensen die participeren en adviseren in raden, platforms of organisaties kunnen anderen 
inspireren om ook actief te worden (voorbeeldfunctie). 

 Mensen die participeren werken daarmee aan hun empowerment, winnen vaak aan 
zelfredzaamheid en doen minder vaak een beroep op regelingen, zorg en ondersteuning. 

De 1e Ervaringsdeskundigen Dag 

Op 22 april 2016 vond onder overweldigende belangstelling (500 deelnemers, deelnamestop) in Venlo de 1e 

Ervaringsdeskundigen Dag plaats. Een conferentie georganiseerd door en bedoeld voor ervaringsdeskundigen in de 

GGZ.  De dag bood een mix van verhalen van ervaringsdeskundigen en professionals, waarbij alles gericht was op 

(versterking van) de rol van de ervaringsdeskundigen binnen organisaties. Groningse ervaringsdeskundigen namen het 

stokje over om deze unieke dag in 2017 te organiseren. 
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 Door mensen de kans te bieden hun ervaringen op een positieve wijze te delen en/of in te zetten, 
voelen ze zich niet langer uitgesloten. Dat alleen al kan heel wat zorgkostenvermindering 
opleveren. Er is dus ook een financieel aspect waarom ervaringsdeskundigheid een plek geven 
belangrijk is. 

 Participerende mensen die kinderen hebben en die hierdoor uit hun isolement komen, kunnen een 
positieve effect op hun kinderen hebben die bijvoorbeeld zien dat vader en/of moeder zich goed 
voelen in het (weer) bezig, actief zijn. 

 

Zoals reeds gezegd kunnen ervaringsdeskundigen bovendien de kloof tussen de systeembepaalde 

leefwereld van beleidsmakers en de leefwerelden van mensen in armoede helpen overbruggen. We 

hebben het dan over de kloof tussen beleidsmakers / hulpverleners enerzijds en cliënten anderzijds.  

 

 

Kloof tussen systeemwereld en leefwereld – de verleiding van morele afkeer 

In onderzoeken naar de oorzaak van stukgelopen schuldhulpverlening wordt vaak een verzuurde relatie tussen hulpverlener en 

hulpvrager als een van de oorzaken genoemd. In andere onderzoeken keert dat thema ook terug. Zo laat het onderzoek Systeem in 

beeld naar de Amsterdamse keten van jeugdzorg zien dat er zelfs sprake is van een bijna ijzeren logica. De onderzoekers brachten de 

hulp aan gezinnen met gestapelde problemen over een periode van een aantal jaar in kaart. Soms waren hele behangrollen nodig om 

te laten zien wie er allemaal bij een gezin betrokken waren geweest. In de relatie tussen gezin en hulpverleners viel een vast patroon te 

constateren. Een nieuwe hulpverlener probeerde eerst het vertrouwen te winnen van het gezin. Als dat enigszins lukte, dan werden er 

afspraken gemaakt. Die afspraken konden vervolgens om wat voor reden dan ook niet worden nagekomen (soms niet door de 

hulpverlener, maar vaker niet door het gezin). Daarop verloor de hulpverlener het vertrouwen in het gezin en werd de hulpverlening 

gestaakt, waarna een nieuwe cyclus kon beginnen. Aan de andere kant van de reeds ontstane kloof heeft het gezin het vertrouwen in 

de hulpverlener wellicht al tijden terug verloren en trekt zich steeds verder terug, met het zich niet houden aan de afspraken als 

symptoom voor het verloren vertrouwen en daarmee weer een bijdrage leveren aan het veroorzaken van nog meer teleurgestelde 

hulpverleners.  Een kwalijke vicieuze  cirkel. 

De Canadese schrijver Michael Ignatieff heeft voor dat gevoel waar hulpverleners tegen vechten een mooie term gemunt: de verleiding 

van morele afkeer. De verleiding om een afkeer te krijgen van mensen die je juist wilde helpen. Hulpverleners hanteren vaak impliciet 

hun eigen wereldbeeld als norm in de contacten met cliënten. Zolang het idee is dat de hulpverlener helpt, verwacht die impliciet 

dankbaarheid terug voor deze charitas. Als die dankbaarheid uitblijft ligt verzuring op de loer. 

De inzet van ervaringsdeskundigen kan werken als  antiserum voor de verleiding van morele afkeer. Het dwingt professionals en 

beleidsmakers om zich meer te verplaatsen in het perspectief van cliënten. En sommige ervaringsdeskundigen hebben een 

diepgeworteld wantrouwen gekregen tegen de wereld om hen heen en tegen instanties in het bijzonder. Binnen dit wereldbeeld is een 

afspraak geen afspraak, maar iets dat je moet beloven om het spel mee te spelen. ‘Jij doet of je mee helpt met een 

werkervaringsplaats en ik doe alsof ik blij ben met deze kans om kleerhangers te sorteren.’ Nu is het zo dat de meeste hulpverleners 

flink getraind zijn in diverse vormen van communicatie en zich redelijk goed kunnen verplaatsen in hun cliënten. Maar zolang cliënten 

niet de regie in handen hebben, ligt de verleiding van paternalisme op de loer. En wat begint als paternalisme slaat snel om in afkeer. 

Het is mooi als hulpverleners en ervaringsdeskundigen samenwerken. Maar de kennis van de ervaringsdeskundigen komt nog beter tot 

zijn recht in de wisselwerking met beleidsmakers. Een van de beloften van de decentralisatie is dat de kloof tussen systeemwereld en 

leefwereld kleiner wordt. De systeemwereld is daarentegen volledig gebaseerd op het wereldbeeld van mensen die zelf geen armoede 

hebben meegemaakt. De systeemwereld denkt dat financiële prikkels werken. En dat als we een boete uitdelen aan mensen die hun 

ziektekosten niet betalen (de bestuursrechtelijke premie) mensen wel gedwee zullen gaan betalen. De werkelijkheid is echter anders. 

Het aantal wanbetalers is van 2010 tot 2014 gestegen! van 267.000 tot 329.000. Het onderscheid tussen niet-willers en niet-kunners is 

een puur beleidsmatig onderscheid dat niet aansluit bij de leefwereld. Wie niet begrijpt waarom mensen doen wat ze doen, denkt al 

snel dat ze niet–willers zijn terwijl het meer gaat om een gebrek aan bandbreedte en vanuit de realiteit van continue schaarste met 

een korte termijn behappingsvermogen en tunnelvisie in het leven staan  (Mullainathan, Shafir, van den Elskamp, & Waa, 2015). Het 

onderscheid schept zo ruimte om toe te geven aan de verleiding van morele afkeer. Juist de kennis van ervaringsdeskundigen kan 

voorkomen dat beleidsmakers teruggrijpen op zulke simplistische categorieën. En daar valt een wereld te winnen, want  door het 

negeren van de leefwereld creëren we beleid gebaseerd op fictieve aannames over het gedrag van mensen in de knel. En door die 

verkeerde aannames organiseren we onze eigen teleurstellingen en nieuwe aanleidingen voor de verleiding van morele afkeer. 
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5. Wat zoekt de gemeente? 

26 jaar ervaring met het werken met gemeenten en ervaringsdeskundigen heeft veel kennis opgeleverd 

over de dilemma’s, kansen en de wensen van gemeenten in relatie tot dit onderwerp. Maar ook zicht op 

het ‘anders’ zijn van de EAPN-aanpak. In dit hoofdstuk gaan we daar nader op in.  

5.1 Lessen uit 26 jaar deskundigheid in ervaringsdeskundigheid  

o Gemeenten willen graag een aanspreekpartner die binding heeft met de doelgroep, die in staat is 
gegevens te leveren, maar ook mee kan praten over c.q. zicht heeft op noden van de doelgroep(en) 

o Gemeenten willen zicht krijgen wat er onder de doelgroepen leeft 
o Gemeenten willen graag zien waar de ervaringsdeskundige ingezet kan worden of zou kunnen 

worden 
o Gemeenten willen zicht krijgen op de effecten van het beleid 
o Gemeenten willen hun bereikbaarheid vergroten en verbeteren 
o Gemeenten willen deelname aan regelingen verbeteren 
o Gemeenten willen de ‘verborgen groep’ vinden (geen bijstand, geen gebruik maken van regelingen) 
o Gemeenten zijn tevens op zoek naar de voordelen van de inzet van ervaringsdeskundigen, de 

plekken en manieren waar dat kan en naar een constructieve gespreksopbouw met de burgers. 
 
Een van de antwoorden is de methodische opbouw (hoofdstuk 6) van een zelforganisatie van 
ervaringsdeskundigen, bedoeld zoals die bij de ervaringsdeskundigeorganisatie in Ommen momenteel  in 
samenwerking met EAPN NL wordt ontwikkeld. Onderdeel daarvan is om gesprekken tussen burger en 
gemeente te creëren waarbij iedereen gelijk is, mee mag praten, voorstellen neer mag leggen en zelf met 
eigen oplossingen mag komen. Bij deze gesprekken geldt, naast een paar spelregels, ook dat we kijken naar 
de rol die de burgers zelf kunnen - en willen - spelen. Doordat de regievoering van deze bijeenkomsten bij 
de ervaringsdeskundige ligt, is de veiligheid van de deelnemers ook goed geregeld. Voelen mensen zich 
veilig dan durven ze met niet verwachte oplossingen te komen. Verder geldt dat kritiek mag, maar wel 
onderbouwd en niet aan de lopende band, want daar zijn de gesprekken niet voor. 
 

5.2 Dilemma ‘systeem- versus leefwereld’ in de praktijk.  

Wanneer de gemeente de burgers uitnodigt voor een gesprek ontstaat iets heel eigenaardigs dat lijkt voort 

te komen uit twee verschillende verwachtingen die van te voren niet helder zijn: 

1. De uitnodigende gemeente hoopt met de burgers tot overeenstemming te komen om iets te 

kunnen realiseren. Ze legt graag uit waarom ze tot een bepaald besluit gekomen is en hoopt op 

enigerlei aan toestemming en/of begrip. 

2. De burgers zien hun kans om hun belangen en frustraties neer te leggen, hun kritiek te uiten en om 

de gemeente te beïnvloeden. 

Dit verschil in belangen en verwachtingen leidt helaas tot een proces dat gekenmerkt wordt door ruzies, 

tegenstellingen en teleurstellingen en een bevestiging over en weer van niet gezien en gehoord te worden. 

5.3 De toegevoegde waarde van de EAPN Nederland aanpak 

Deze aanpak onderscheid zich omdat EAPN NL werkt vanuit de positie als ervaringsdeskundige professional 

(niveau Onbewust Bekwaam8). Waar de EAPN aanpak ook toegevoegde waarde heeft, is dat ze wat betreft 

de verwachtingen van beide kanten niets probeert uit te leggen, geen eisen stelt en vooral geen 

verwachtingen schept.  

 

                                                           
8
 Zie uitleg over de verschillende niveaus bij hoofdstuk 2, Begrippen en definities.  
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Hierdoor ontstaat ruimte waarin:  

De ervaringsdeskundige: 

o zelf in gesprek gaat om zicht te krijgen op problemen en wensen 
o of een gesprek tussen de partijen regelt waarbij de ervaringsdeskundige de leider is 
o zelf al vanuit de eigen kennis en ervaring deelantwoorden kan aanbieden 
o vertrouwen kan opbouwen en krediet krijgt omdat hij de situatie kent 
o mensen mee kan nemen op nieuwe, andere wegen, die ze uit de sociale uitsluiting kan halen als 

eerste stap uit de armoede. 
 

De ondersteuning vanuit  EAPN NL is: 

o dat de ervaringsdeskundige wordt geholpen het proces te creëren waarin dit bovenstaande 
scenario zich kan ontwikkelen 

o dat de gemeente aangeboden wordt om vanuit haar kennis op het gebied van werken met mensen 
in armoede, kennis van armoedestructuren en van nieuwe wegen te ontwikkelen, samen anders te 
werk te gaan 

o dat armoede breder gemaakt wordt dan alleen de financiële component 
o de dialoog een structuur krijgt, zonder welke partij dan ook beloftes te doen 
o dat, waar mogelijk, de ervaringsdeskundige een plek krijgt binnen bestaande structuren of, samen 

met gemeente en ervaringsdeskundige(n), nieuwe structuren ontwikkeld worden 
o er op gericht de ervaringsdeskundige (op den duur) zelfstandig te laten functioneren binnen de 

nieuwe omstandigheden. 
 

Wat is daarvoor nodig? 

o De wil aan beide kanten om op een positieve wijze de armoede opnieuw tegemoet te treden 
o een heel duidelijk verwachtingspatroon, low profile, te benoemen 
o het takenpakket, de verantwoordelijkheden en de samenwerking goed met elkaar af te stemmen 
o faciliteiten (een vaak onderschat element in het proces) 
o de ervaringsdeskundige accepteren als deskundige. Dit is belangrijk want dat bepaalt de plek 

binnen overlegmomenten waaraan andere deskundigen deelnemen, die mogelijk de 
ervaringsdeskundige(n) niet altijd enthousiast tegemoet treden. 
 

Faciliteiten 

o Scholing en deskundigheidsbevordering 
o budget om te kunnen functioneren, maar ook om aan workshops, conferenties, et cetera buiten de 

gemeente deel te kunnen nemen. Uitwisseling van ervaringen is heel belangrijk 
o een vrijwilligersvergoeding 
o waar mogelijk een eigen ruimte. Dit ook om ‘het gesprek’ met de mensen in armoede vorm te 

geven 
o de mogelijkheid externe ondersteuning in te kopen 
o belangrijk: vrijstelling van sollicitatieverplichtingen. 

 
Tot slot nog twee zaken die van belang zijn: 

1. een gemeente moet haar eigen ervaringsdeskundigheid ontwikkelen die nodig is om te werken met 

de ervaringsdeskundigen. Wat betekent het? Wat levert het op? Wat kost het de organisatie aan 

menskracht en financiële inzet? 

2. de ervaringsdeskundige is de ‘tussenschakel’ tussen de armen en uitgeslotenen en de overheid.  
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5.4 Uitgangspunten  

Het is belangrijk steeds te starten bij de behoeften van de mensen die rond, of zelfs onder, het 

bestaansminimum moeten leven: waar is behoefte aan en hoe kan daar beleid op afgestemd worden? Dat 

betekent erkenning van het essentiële belang van de inbreng van mensen die armoede ervaren.  

Ervaringsdeskundigheid komt pas goed uit de verf als het uitgangspunt van beleid is mensen te 

ondersteunen om een nieuwe weg in te slaan en nieuwe kansen te creëren, om op die wijze een positieve 

verandering teweeg te brengen.    

Ervaringsdeskundigen zijn vaak krachtig en kwetsbaar tegelijkertijd. Dat stelt eisen aan de voorwaarden 

waaronder mensen op basis van hun ervaringskennis willen en kunnen participeren.  

Inzet van ervaringsdeskundigheid kent een individuele en een maatschappelijke component: die zijn beide 

onlosmakelijk verbonden, zeker als het gaat om de rol van ervaringsdeskundigheid bij lokaal 

armoedebeleid.  

Inzet van ervaringsdeskundigheid leidt niet automatisch tot meer of effectievere invloed van 

cliënten/gebruikers. Daar komt meer bij kijken. De ervaringen in de afgelopen jaren met het functioneren 

van cliëntenparticipatie zijn in dat verband niet onverdeeld positief. In cliëntenraden zitten lang niet altijd 

ervaringsdeskundigen en ook in Wmo-raden is de inbreng van ervaringsdeskundigen vaak erg beperkt. 

Wmo-raden worden veelal bevolkt door vertegenwoordigers van (achterban)organisaties of (oud-) 

bestuurders in het sociale domein en de directe inbreng van ervaringsdeskundigen is nog te veel vervangen 

door de indirecte via achterbanbijeenkomsten. Het toetsen vanuit ervaring, als klant/cliënt, als professional 

of bestuurder-in-ruste, is daarmee in meerdere gemeenten te zeer het toetsen namens achterbannen of 

organisaties geworden. Als de introductie van nieuwe varianten van ervaringsdeskundigheid leidt tot het 

verzwakken van de wettelijk verankerde, formele, inbreng van cliënten, dan gooien we het kind met het 

badwater weg (SamenwerkingsverbandMZBW & LNCO, 2006 ).   

Ervaringsdeskundigheid is een nieuw overkoepelend begrip geworden waar veel – wellicht te veel -  onder 

wordt geschaard. Ervaringsdeskundigheid kent veel verschillende onderdelen en wordt op veel 

verschillende niveaus ingezet. Deze terreinen lopen in de praktijk deels door elkaar, maar moeten wél 

tegelijkertijd goed onderscheiden worden omdat er aan verschillende voorwaarden moet zijn voldaan, wil 

de inzet van ervaringsdeskundigheid ook echt meerwaarde hebben voor zowel de individuen als de  

samenleving op de langere termijn.    

Landelijke Kaderscholing Uitkeringsgerechtigden (LKU) 

In 1989 startten drie landelijke zelforganisaties, het Landelijk Steunpunt Vrouwen in de Bijstand, het Landelijk WAO Beraad 

en het Samenwerkingsverband Mensen Zonder Betaald Werk een bijzonder project. Ze richten de Landelijke Kaderscholing 

Uitkeringsgerechtigden op, die kadertrainingen organiseerde voor mensen die uitgesloten waren. Door hen een 

scholingsproces aan te bieden, werkte de LKU aan de terugkeer naar de samenleving. Deelnemers werden actief in 

Cliëntenraden, lokale zelforganisaties, startten een opleiding en vonden zelfs –geheel zonder ondersteuning- betaald werk. 

De LKU werkte samen met drie trainingsinstituten, maar de besluitvorming was in de handen va de ervaringsdeskundigen. 

Het werken met duo’s (ervaringsdeskundigen samen met een professional) zoals nu bekend van de Link 

(http://www.delinkarmoede.be/ te België) en wat in Nederland door verscheidene opleidingsinitiatieven zijn overgenomen, 

http://www.delinkarmoede.be/
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5.5 Niveaus van inzet van ervaringsdeskundigheid zijn:  

 Inzet op individueel niveau: mensen ruimte bieden aan hun individuele ontwikkeling te werken 

(empowerment), bijvoorbeeld door een opleiding of cursus te laten volgen, of door ze de 

ruimte te geven eigen initiatieven op te zetten, ten behoeve van verbetering van de eigen 

positie of die van anderen. 

 Inzet op niveau van dienstverlening binnen organisaties of in wijken/buurten: 

ervaringsdeskundigen werken mee binnen projecten om meer en andere ‘klanten’ te bereiken, 

of om de kwaliteit van de geboden ondersteuning te verbeteren of op een andere manier te 

organiseren (en daarmee de effectiviteit van de dienstverlening te verbeteren). 

 Inzet op collectief niveau: ervaringsdeskundigen zijn betrokken bij lokaal beleid, met als inzet 

het beleid voor een bredere groep burgers te verbeteren. Ervaringsdeskundigen participeren 

gevraagd en ongevraagd in overheidsbeleid én behartigen de belangen van een grote groep 

burgers: met als doelen het overbruggen van de kloof tussen systeem- en leefwereld, het 

verbeteren van de positie van mensen die op of onder het minimum leven en het terugdringen 

van armoede en sociale uitsluiting door beter beleid: ‘ervaringsdeskundigheid als serum tegen 

fictief beleid’.9 

Belangrijke aspecten die op al deze niveaus spelen zijn:  

 De basis van waaruit ervaringsdeskundigen opereren kan sterk uiteenlopen, van een eigen lokaal 

platform tot en met een tamelijk individuele – en, soms zelfs, geïsoleerde positie in een door de 

gemeente ingestelde cliëntenraad met verder vertegenwoordigers van gevestigde 

belangenorganisaties. 

 De nadruk kan meer liggen op versterking van eigen kracht van mensen, of meer op empowerment, 

op meer grip op ‘de toestand’ om je heen krijgen, op invloed, op “meer kracht en meer macht”.10 

 

In veel gemeenten begint de samenwerking met ervaringsdeskundigen vorm te krijgen. Dat is zeker 

bemoedigend. Wat echter opvallend is, is dat de ervaringsdeskundigen vaak gebruikt worden om iets uit te 

voeren. Dat is een inzet op het eerste niveau. Dit betekent dat ze nauwelijks bij het idee betrokken zijn 

geweest of invloed hebben kunnen uitoefenen. Daarmee laten veel gemeenten de kennis en ervaring liggen 

die deze groep juist zo bijzonder maakt.11 

In dit rapport bieden we als EAPN Nederland onze visie op waar een stevige, gedeelde, lokale inzet op 

stimulering van de inzet van ervaringsdeskundigheid aan moet voldoen. Tegelijkertijd onderkennen we dat 

in veel gevallen de lokale situatie zodanig is dat er nog veel stappen gezet moeten worden naar een 

toestand waarin mensen vanuit onderlinge steun, hun ervaringsdeskundigheid zelf vormgeven en 

daadwerkelijk kunnen bijdragen aan verbetering van hun eigen situatie en die van anderen. Om tot 

verandering te komen moet in ieder geval aan een aantal cruciale voorwaarden voldaan zijn.  

 

 

                                                           
9
 Van der Lans en Hilhorst. 

10
 https://www.movisie.nl/artikel/zonder-empowerment-geen-participatiesamenleving 

11
  Dat deze kennis rijk is, laat bijvoorbeeld de brochure “Recepten tegen armoede en uitsluiting”  (European Anti 

Poverty Network Nederland, 2007) zien die is voortgekomen uit bijeenkomsten op lokaal niveau (10 lokale armoede 
conferenties) om de kennis en ideeën die er onder de ervaringsdeskundigen leven boven water te tillen. Waar 
mogelijk organiseert EAPN NL nog steeds lokale workshops met ditzelfde doel en de uitkomsten daarvan verrassen 
nog steeds.  

https://www.movisie.nl/artikel/zonder-empowerment-geen-participatiesamenleving
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Ervaringen uit enkele kleinere gemeenten  

 

Benaderd voor deelname aan dit project gaf een klein aantal gemeenten (zowel grote als kleinere) aan niet mee te 

kunnen werken, omdat het betrekken van ervaringsdeskundigen ter plaatse nog in de kinderschoenen stond en men nog 

bezig was beleid te ontwikkelen. Een aantal gemeenten, waar de term ervaringsdeskundigheid (ook) nog niet in zwang 

was, was wel bereid mee te werken. 

In deze gemeenten, allemaal van kleinere omvang, is er vrijwel zonder uitzondering wel sprake van een actieve lokale 

Cliëntenraad, met daarin een mix van vertegenwoordigers van lokale zorg- en welzijnsorganisaties of verbanden 

(ouderenbonden, vakbonden) én cliënten (met uiteraard ook overlap tussen beide groepen). De cliënten binnen deze 

raden worden meestal als ‘zeer actief’ getypeerd en de raden zelf als behoorlijk invloedrijk: “de mensen worden 

betrokken bij het formuleren van beleid in het voortraject, dat loopt heel goed, maar als we dat niet doen, hebben we 

ook echt een probleem” (beleidsmedewerker).  Met andere cliënten is er, buiten de individuele 

(inkomens)ondersteuning om, geen tot weinig contact: ”we hebben in onze gemeente vooral contact met intermediairs” 

stelt een beleidsmedewerker: “ik zie dat ook niet als braakliggend terrein waar we sterk op moeten inzetten, of waar we 

grote behoefte aan hebben. (…) We hebben hier een goed georganiseerd middenveld en via de actieve, 

maatschappelijke clubs hebben we ook een goed beeld van waar de schrijnende gevallen zitten, welke mensen we nog 

niet bereiken.” Ook vernieuwing “komt uit de samenleving zelf” in de vorm van initiatieven om mensen beter door te 

kunnen verwijzen, de drempels te verlagen, de hulpverlening te ‘ontschotten’ en ‘lotgenoten’ met elkaar in contact te 

brengen. 

In een andere gemeente leeft de term ervaringsdeskundigen (nog) niet heel sterk, maar worden de actieve cliënten wel 

aangesproken op en gewaardeerd om hun ervaringsdeskundigheid.  Er is een actieve, brede cliëntenraad, en de 

gemeente hecht eraan de formele inspraak goed te organiseren. Via die weg hebben de cliënten inbreng en invloed. 

Daarnaast “maakt de gemeente nieuw beleid altijd samen met de samenleving, bottom up via uitgebreide kleine en 

bredere consultaties waar iedereen welkom is.“ En tenslotte kunnen individuele cliënten met hun belangen en klachten 

altijd spreken met wethouders of ambtenaren. “Dat mag en dat is ook goed, we kunnen dat soms ook gebruiken voor 

verbeteringen in ons beleid.” Ook in deze gemeente is er sprake van een groot netwerk van professionals en vrijwilligers. 

Dat is spontaan opgericht, om elkaar beter te kunnen vinden en zo effectiever ondersteuning aan cliënten te kunnen 

geven. Op het terrein van beleidsvorming en -beïnvloeding werkt het goed zoals het nu is, aldus de ambtenaar: “In de 

cliëntenraad en bij brede consultatierondes treffen we in onze gemeente de ervaringsdeskundigen, al noemen we ze niet 

zo, maar what’s in a name?” Aan de meerwaarde van opleiding van ervaringsdeskundigen-rond-armoede wordt wel 

getwijfeld: “Bij ggz-cliënten die een opleiding tot ervaringsdeskundige volgen is er een diagnose gesteld, en is er sprake 

van een specifieke setting. Maar over wie hebben we het hier? Het is een heel brede groep, van mensen waarvan de 

huizen onder water staan tot langdurige minima. Op wie richt je je dan? En willen mensen wel? De 

schaamteproblematiek is heel groot.”  

Een vertegenwoordiger van een cliëntenraad beaamt de goede samenwerking met de gemeente en onderschrijft het 

belang van alle actieve organisaties, maar uit tegelijkertijd ook kritiek op de basishouding van de overheid in zijn 

woonplaats: “het ambtenaren apparaat kent de regels die van toepassing zijn uitstekend en handelt daar ook naar, maar 

vergeet de ruimte voor maatwerk die er ook is, goed te benutten.” Ook in preventieve zin kan er nog veel meer. Hij vind 

dat de gemeenten meer open moeten staan voor goede ideeën op die punten, en meer inzet van ervaringskennis valt 

voor hem daar uitdrukkelijk onder: “Bijvoorbeeld in de vorm van een pool van mensen die met cliënten naar ambtenaren 

meegaan.” Daarin kunnen zowel vrijwilligers als ervaringsdeskundigen zitten. “Scholing in omgaan met mensen en 

emoties is daarbij ongetwijfeld nodig, maar in mijn optiek heeft maatjes-werk en dergelijke meerwaarde.” Zijn gemeente 

denkt daar “niet actief genoeg in mee.” (…) “De  mensen om tafel zijn welwillend, maar het komt niet verder binnen de 

gemeente.” Vanuit de cliëntenraad is er verder behoefte aan praktisch georiënteerde vergelijking en uitwisseling, tussen 

cliëntenraden en tussen gemeenten en het liefst dicht bij huis, bijvoorbeeld over hoe regelingen lokaal worden 

uitgevoerd en hoe maatwerk vorm kan krijgen.  

De gemeenten zelf zien ook knelpunten rond de inbreng van mensen die armoede ervaren (hebben) in het lokale beleid. 

Meerdere beleidsmedewerkers  erkennen dat het vaak een hoog abstractie niveau vergt om goed mee te kunnen doen 

in cliëntenraden. Ook de voorzitter van een cliëntenraad onderkent dit probleem en benadrukt dat Cliëntenraden 

permanent aandacht moeten hebben voor de inbreng van alle individuele leden. Vanuit een sfeer van vertrouwen en 

veiligheid wordt iedereen uitgenodigd actief mee te praten. Daarbij is het belang van goede scholingsmogelijkheden 

groot, er is daar ook veel vraag naar. Dit alles zegt niets over een erkenning dat gemeenten zelf  

deskundigheidsbevordering en cultuuromslag nodig zou hebben in het omgaan met en structureel betrekken van 

ervaringsdeskundigen. Het valt op dat er met name vanuit de gemeenten, vooral over de ‘ander’ iets wordt gezegd.    
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5.6 Voorwaarden voor versterking van ervaringsdeskundigheid in het lokale armoedebeleid 

Uit de allereerste PEP (People Experiencing Poverty) klankbordgroep bijeenkomst kwam een prachtig plaatje naar voren met daarin al grotendeels de nodige 

ingrediënten voor participatie benoemd. Gedurende het project is dat gefinetuned en aangevuld. Hieronder vind u daarvan de tekening. 

De (ervarings)deskundigen
Basishouding – geen oordeel hebben over zichzelf en anderen

Transparant kunnen zijn
Geen slachtoffer
Lerende houding

(Individuele) ervaringen kunnen vertalen naar algemeen
Menselijk zijn en blijven (contact kunnen maken)

Evenwaardig zijn

Start proces en inhoud
Altijd met 

de ervaringsdeskundigen zelf!

Verwerkingsmomenten 
van de eigen persoonlijke 

ervaringen 
(reflectie)

Deelmomenten voor de 
eigen ervaringen als 

ervaringsdeskundige met 
anderen
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Realiseren eigen 
regievoering

Uitwissel Leermomenten 
(toepassing en 

vermeerderen kennis)

Verwerkingsmomenten 
van de eigen ervaringen

(reflectie)

Deelmomenten voor de 
ervaringen met anderen

Uitwissel Leermomenten 
(toepassing en 

vermeerderen kennis)

Verwerkingsmomenten 
van de eigen ervaringen

(reflectie)

Deelmomenten voor de 
ervaringen met anderen

Uitwissel Leermomenten 
(toepassing en 

vermeerderen kennis)

W
at is er nodig? Persoonlijk, professioneel en facilitair 

Wat nodig (procesmatig voorwaarden) Hoe te realiseren (inhoudelijke voorwaarden)

Reflecteren individueel, 
groepsgewijs en inhoudelijke 
kennis vergroting via:
 Trainen/Scholing
 Coaching/begeleiding
Op onderwerpen zoals:
 Communiceren
 Transparant zijn
 Hulp kunnen krijgen 

(ontvangen)
 Hulp kunnen geven
 Evenwaardig zijn (opbouwen 

eigenwaarde)
 Info verwerking
 Rol en taak verduidelijking van 

de ervaringsdeskundige
 Enz.. Enz.. 
Facilitair zoals:
 Eigen ruimte om bijeen te 

komen
 Adequate Financiële 

ondersteuning 
 Heldere informatie
Beleidsmatig zoals:
 Vertrek vanuit vertrouwen
 Integratie voorwaarde 

betrekken PEP in 
aanbestedingen/
projectsubsidies 

 Aanpassing interne 
(gemeentelijke) cultuur 
normalisering meer co-creatie 
contact met burgers

 Duidelijke integratie in alle 
fasen van beleid

 Experiment ruimte (landelijk 
en gemeentelijk)

Vergroten eigen 
kracht

Vergroting Co-creëren met actoren
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Aanvullend zijn nog dingen benoemd zoals: 

Heb oog voor de onzekere positie van de meeste ervaringsdeskundigen. We zien mensen die zich op 

alle fronten  ontwikkelen, vooruitgaan, behalve in hun eigen inkomenspositie, hun economische 

zelfstandigheid. Mimimaal moet de onkosten of, beter nog, een vrijwilligersvergoeding op orde zijn. 

Vrijstelling van sollicitatieplicht, samen met erkenning van iemands inzet, is een belangrijke stap 

willen mensen hun inzet kunnen volhouden en anderen kunnen enthousiasmeren.  

Zie het als gemeente of organisatie als  jouw verantwoordelijkheid om mensen ruimte en tijd te 

geven om te groeien op eigen tempo. Heb als gemeente bijvoorbeeld oog voor het risico dat een 

betaalde ervaringsdeskundige de kans loopt op den duur los te weken uit de netwerken die hij/zij 

juist was begonnen op te bouwen. (Dat wil niet zeggen dat iemand zijn/haar sociale netwerk niet zou 

kunnen en mogen verbreden, integendeel!)  Dat kan door goede begeleiding en training voorkomen 

worden. Een erkende rol als ervaringsdeskundige is heel goed voor de eigenwaarde van mensen, 

tegelijkertijd valt een eventueel falen wél extra zwaar. Plus, iemand die uiteindelijk verder groeit en 

via een betaalde baan uit het proces stapt (uitstroom), heeft niet alleen een belangrijke bijdrage aan 

dat proces geleverd, maar benut het tevens om zelf verder te groeien en niet te blijven hangen. 

Leer van ervaringen: Leer van de (problematische) ervaringen uit het (recente) verleden. Over 

zeggenschap, coproductie, invloed is al veel gezegd en geschreven. Over participatie van cliënten en 

andere belanghebbenden bij voorzieningen eveneens. Ook uit de recente ervaringen met het 

functioneren van WMO-raden, en cliëntenraden rond werk en inkomen vallen – lokaal en landelijk - 

lessen te trekken. Doe dat vooral.  

Zorg voor een goede lokale basis en zet in op de lange termijn. Zonder stevige basis is er geen echte 

individuele groei mogelijk voor mensen die leven in een armoedesituatie én kan de bijdrage aan een 

beter lokaal armoedebeleid niet anders dan oppervlakkig en fragmentarisch blijven. Sterker nog: hoe 

goed bedoeld en mooi opgezet ook, korte projecten zonder inbedding en vervolg kunnen 

contraproductief werken.   

Onderscheid de fundamenten van zo’n basis. Zo’n stevige basis kent verschillende fundamenten:  

a.) een participatieve gemeentelijke cultuur waarin meepraten en meebeslissen door 

ervaringsdeskundigen over beleid dat hen aangaat een normale zaak is geworden.  

b.) echte invloed, echte kansen en echte ruimte op groei en zelfontplooiing voor de personen en 

groepen die actief zijn : geef mensen de ruimte om de regie in eigen hand te nemen. Tijd om te leren 

en te groeien. Dat versterkt tegelijkertijd het vermogen om de diepte in te gaan: om bij te dragen aan 

het proces naar een beter(e uitvoering van) armoedebeleid.  

c.) een klimaat waarin contacten en betrokkenheid tussen ervaringsdeskundigen onderling kunnen 

groeien, waarin mensen elkaar weten te vinden en onderlinge betrokkenheid en support groeien.  

Voor dat klimaat zijn de betrokken ervaringsdeskundigen, maar ook organisaties en overheid 

verantwoordelijk.  

Als er een netwerk van ervaringsdeskundigen ontstaat, als mensen elkaar weten te vinden, wordt de 

kans kleiner dat betrokkenheid bij het beleid, in welke vorm dan ook, snel verwatert: mensen haken 

minder snel af, houden beter vol, hebben hun eigen koers leren varen en geven actiever weerwerk 

en beter gedragen inbreng in contacten met de gemeente. Vanuit de kant van ervaringsdeskundigen 

moet daarvoor wel de oh zo belangrijke beweging gemaakt worden van afzetten tegen naar 

bedenken hoe wel (en daarvoor zo effectief mogelijk op alle fronten strijden).   
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Kijk naar wat er al is. Sluit aan bij de lokaal actieve mensen, groepen en verbanden en zoek 

vervolgens gezamenlijk naar manieren om anderen erbij te betrekken. Kijk ook buiten het lokale, 

naar landelijke netwerken zoals EAPN NL. 

   

Benut de beschikbare kennis beter. Gemeenten laten momenteel kennis liggen op het punt van het 

betrekken en inbedden van de inzet van ervaringsdeskundigen. Kennis die te halen is bij organisaties 

als EAPN Nederland, bij lokale groepen en platforms en bij gemeenten die al meerdere stappen 

hebben gezet op dit vlak. In dit onderzoek hebben we al flink wat kennis bijeengebracht. Maar 

gemeenten die actief aan de slag gaan zullen behoefte hebben aan praktisch ingestelde meedenkers 

onderweg. Ook lokale groepen zullen behoefte hebben aan inspiratie, goede voorbeelden en hulp al 

werkendeweg. Organiseer die zelf en/of vraag bij de gemeente om ondersteuning of advies daarbij.   

Benoem voorwaarden en verwachtingen zo precies mogelijk. Ervaringsdeskundigheid is hard op 

weg een containerbegrip te worden met alle spraakverwarring en hooggespannen verwachtingen 

van dien. Benoem met alle betrokkenen zo precies mogelijk de voorwaarden voor en verwachtingen 

rond het werken aan versterking van ervaringsdeskundigheid.  

Bewaar evenwicht. Rond bestrijden van armoede is het belangrijk een evenwicht te creëren tussen 

het belang van ervaringsdeskundigen voor individueel empowerment, het op gang brengen van 

beweging en het beïnvloeden van. Te veel nadruk op ervaringsdeskundigheid in de uitvoering alleen 

(zie zorg) leidt tot missen van signalen en kansen voor effectievere maatregelen.  

Eigen initiatief laat zich niet afdwingen, maar kan wel gestimuleerd worden en moet in ieder geval 

niet belemmerd worden. Dat kan onder andere door het mogelijk te maken dat mensen inspiratie 

opdoen bij zelforganisaties en initiatieven in andere steden, of bij landelijke voortrekkers van de inzet 

van ervaringsdeskundigheid. Bijvoorbeeld door deze voortrekkers workshops of trainingen te laten 

verzorgen.  

Communiceer zorgvuldig als overheid. Als mensen tijd in een project mogen steken, en met de ene 

overheidshand aangemoedigd worden, dan moeten ze niet met de andere ontmoedigd worden door 

strikt handhaven van de sollicitatieplicht of dreigementen met sancties.  

Koppel ervaringsdeskundigheid niet te veel aan individuele personen. Dat is kwetsbaar. Het gaat 

ook om netwerken van mensen, samenwerking en niet alleen om werken aan eigen kracht maar 

tevens aan gezamenlijk optrekken.   

 

Herstel werk(t) 

Onder deze titel vond op 19 mei 2016 een conferentie plaats in Amsterdam, georganiseerd door 

ervaringsdeskundigen van de Coöperatieve Herstel Groep Nederland en de stichting Samenwonen Samenleven, in 

samenwerking met onder andere de Hogeschool Amsterdam. In de verschillende workshops was er aandacht voor de 

rol van de ervaringsdeskundigen op meerdere gebieden, waarbij zij (mee)werken aan het herstel van mensen die –

tijdelijk- buiten de betaalde arbeidsmarkt staan en mensen die uitgesloten zijn of worden. Hierbij was ook aandacht 

voor het proces van de ervaringsdeskundige zelf. Wat betekent het voor de mens die als ervaringsdeskundige weer 

 mee mag doen? 
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5.7 De niveaus komen samen 

 

Bewust 
Onbekwaam

Onbewust 
Onbekwaam

Bewust 
Bekwaam

Onbewust Bekwaam

Onbewuste 
Bekwaamdheid

Individuele participatie niveau 

Organisatie participatie niveau

Collectief, gemeentelijk 
participatie niveau

Onbewuste 
Bekwaamdheid

Individueel niveau 
empowerment/emotionele 

verwerking
Kennisniveau

Deskundigheidsbevordering

Collectief, landelijk en/of 
Europees participatie niveau

Bewust 
Bekwaam

Bewust 
Onbekwaam

Individueel niveau
Empowerment/emotionele 

verwerking
Kennis niveau

Deskundigheidsbevordering
Inhoudelijk niveau
Organisatie kennis

Individueel niveau
Reflectie in actie

Kennisniveau
Deskundigheidsbevordering

Inhoudelijk niveau
Organisatie kennis

Maatschappelijk niveau1
beleidskennis

Bewust 
Onbekwaam

Bewust 
Bekwaam

Maatjes/buddy's/
buurthulp/etc als 

vrijwilliger

Micro 
niveau

Micro/meso 
niveau

Meso/marco 
niveau

Adviseur op 
individuele basis

Advies via 
clientenraden/ 

panels (collectief)

Deelnemers in 
activiteiten

Zelforganisaties 
(lobby)

Macro 
niveau

Niveau van beinvloeding Niveau van ervaringsdeskundigheid Ondersteuningsbehoefte Activiteiten (vorm)

Individueel niveau
Reflectie in actie

Kennisniveau
Deskundigheidsbevordering

Inhoudelijk niveau
Organisatie kennis

Maatschappelijk niveau1
beleidskennis

Maatschappelijk niveau2
Politieke kennis

In dienst genomen 
ervaringsdeskundige

Zelforganisaties 
(vereniging/
coöperatie)

Maatjes/buddy's/
buurthulp/etc als 

mantelzorger

(Tijdelijke) collectieve 
belangenbehartiging

De Hoefslag
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Alle benoemde niveaus, die van de ervaringsdeskundigen en waar de inzet van hen mogelijk is in 

combinatie met procesmatige en facilitaire voorwaarden, staan in het de hoefslag.  

Dit zijn de essentiële bouwstenen voor ondersteuning van evenwaardige participatie van 

ervaringsdeskundigen die we hebben geïdentificeerd. Ondersteuning van de ervaringsdeskundigen, 

waar de gemeenten een grote rol in hebben en die, mits structureel toegepast, van grote waarde kan 

zijn voor de evaluatie en verbetering van het gemeentelijk beleid en de uitvoeringspraktijk.  

Uitleg over de naam ‘De Hoefslag’. 

In essentie worden er met de hoefslag twee zaken bedoeld.  

1. Een hoefslag is de vorm die door een hoefijzer in de grond gevormd wordt bij het neerkomen van 

de voet van het paard. Hierdoor wordt het hoefijzer eerst hoorbaar en daarna ook zichtbaar. 

2. Met hoefslag wordt ook het deel van een dijk aangeduid, waar de daar aangelegen hoeve 

verantwoordelijk was voor het onderhoud. Dat gold zowel voor de functie van de dijk tegen het water 

als de functie van de dijk als begaanbare weg.  Later ook gebruikt voor een stadsgedeelte, dat 

iemand was toegewezen om het te onderhouden, te herstellen, te verdedigen12.  

Beide onderdelen geven goed weer hoe de deelnemers in ons onderzoek denken over de 

participatieve samenleving: als iets waar iedereen voor zijn/haar deel verantwoordelijkheid voor 

neemt, en als iets dat er werkelijk toe doet, indruk maakt en iets wezenlijks achterlaat.  

In deze afbeelding staan  ook de soorten ondersteuning benoemd, als leidraad voor het passend 

ondersteunen van het leerproces van de ervaringsdeskundigen. Leren doe je met z’n allen. Daarom 

staat in deze handleiding ook benoemd welke stappen nodig zijn voor de gemeenten (als 

overheidsorgaan) en de professionals die met de ervaringsdeskundigen samen op pad zijn of op pad 

zullen gaan.  

6. Bouwstenen / stappenplan voor het opzetten van een zelforganisatie 

Hieronder volgt een basisstappenplan, en de daarbij behorende bouwstenen, dat gebruikt kan 

worden voor een  het opbouwen van een zelfstandig opererende lokale organisatie bestaande uit - 

en geleid door ervaringsdeskundigen, die advies en ondersteuning kunnen bieden aan 

beleidsontwikkeling en –uitvoering van gemeenten. Deze bouwstenen komen voort uit de ervaring 

van EAPN NL, aangescherpt in de praktijk van de ondersteuning van de zelforganisatie Ommen 

Samen Sterk.  

1. De basis van de organisatie (De Golden Circle van Simon Sinek13) 

- Omschrijf de visie en veranderingsdoelen van de organisatie (WHY).  

- Omschrijf de eigen ambities (HOW)  

- Daarna de te verwachten doelen en resultaten (WHAT). 

- Kies een organisatie vorm aan de hand van het bovenstaande. Wordt het een strakke, 

formele of open en flexibele organisatie? Of een combinatie (nieuwe) vorm? 

                                                           
12

 Uit http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/hoefslag   
13

 Uitleg over de Golden Circle is o.a. te vinden bij 
http://www.eurib.org/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/Positionering/n_-_De_Golden_Circle.pdf 

http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/hoefslag
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Het is goed hierbij onderscheid te maken tussen een bestuursfunctie en het vrijwilligerswerk binnen 

de organisatie, dat vaak ook door bestuursleden mee wordt uitgevoerd. 

2. Een contourennota 

Een Contourennota vormt de basis voor een werkplan, een visie, een beleidsplan en biedt zicht op 

wat wel en wat niet mogelijk is. Van hieruit kun je een tijdpad maken, een basiswerkplan en taken 

benoemen en verdelen. 

3. Externe positie bepaling 

Wat is of kan de rol zijn binnen de gemeente? Benoem wat kan, wat niet, waar hulp bij nodig is en 

waar grenzen opdoemen. Dankzij deze plaatsbepaling wordt het voor de ervaringsdeskundigen 

makkelijker naar de eigen rol te kijken. Die moet aan de eis voldoen dat hij echt invulbaar is en dat 

mensen zich niet gebruikt voelen. Hoe bereiken we dat en wat vragen we van de partnerorganisaties 

in dat kader? 

4. Achterban 

Bepaal wie je vertegenwoordigt en voor wie je werkt, maar wees flexibel daarin. Creëer 

ontmoetingsmomenten. Denk  aan een Inloopavond, lotgenotencontact, workshops. Nodig mensen 

heel gericht uit. Bijvoorbeeld door bij de Voedselbank te flyeren.  

5. Informatie vanuit de achterban: praten en luisteren 

Wil je als organisatie een rol invullen dan moet je zelf weten wat er onder de mensen speelt. Door 

met organisaties zoals EAPN NL workshops te organiseren, krijg je zicht op wat mensen voelen en 

denken. Krijg je informatie waarover je met de gemeente in gesprek kunt. Een van de belangrijkste 

taken van een ervaringsdeskundigenorganisatie is het contact met de mensen. Praat met de mensen 

over wat hen raakt, bezig houdt en belemmert. De kunst is om vooral veel te luisteren. Dat levert 

veel en vaak verrassende informatie op, die je om kunt zetten in voorstellen en alternatieven. Het 

biedt zicht op wat niet goed functioneert en wat wel. Je bouwt daarmee ook aan je achterban, omdat 

nieuwe mensen binnenkomen, die mogelijk een rol willen / kunnen spelen in een activiteit of groep. 

6. PR en netwerken 

Bouw aan de naam en bekendheid van de organisatie door regelmatig nieuws naar de pers te 

brengen. Over activiteiten, deelname aan bepaalde activiteiten -ook buiten de gemeente- en 

Inloopavonden, etc. Ga op bezoek bij de Gemeenteraad, naar commissievergaderingen en nodig de 

Gemeenteraad uit voor een bezoek aan de organisatie. Presenteer wat je doet, wat je aan 

voorstellen of alternatieven hebt. Werk steeds vanuit een positieve -en vooral ook onafhankelijke-  

positie, want zo bouw je respect op. Men weet je te vinden! 

Kijk of er netwerken zijn waar je je bij kunt aansluiten. Neem deel aan een of meerdere activiteiten 

en bepaal dan of dat is wat je zoekt. Laat je niet zo maar over de streep  trekken, maak zelf de keuze. 

Heb je gekozen voor een netwerk, neem dan ook deel aan hun activiteiten en leer andere mensen, 

organisaties, meningen kennen. Die helpen je om binnen de gemeente informatie te gebruiken en te 

bouwen. 
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7. Spelregels 

Bepaal spelregels. Laat ze niet door anderen bepalen. Wacht niet totdat er iets mis gaat, maar wees 

vanaf de start heel duidelijk: 

- Dit is wat wij bieden. 

- Dit is wat we van deelnemers of eventuele partners verwachten. 

- Dit is hoe we van gasten verwachten hoe ze zich gedragen. Op bijeenkomsten, 

Inloopavonden of bij activiteiten. 

Zorg dat de spelregels altijd goed zichtbaar aanwezig zijn en wijs er in het begin op door ze aan de 

deelnemers uit te delen.  

8. Je rol invullen 

Kijk altijd goed naar jouw rol. Laat je geen andere rol aanpraten of opdwingen! Dit is cruciaal, want 

als ervaringsdeskundige weet je als geen ander wat het betekent en hoe het voelt als je iets moet 

doen wat niet bij je past. Vraag aan partners welke rol zij voor ogen hebben of hoe zij de 

samenwerking zien. Kijk dan of dat bij het doel en bij de organisatie past. Durf nee te zeggen, want zo 

voorkom je ellende. Vraag altijd naar een vaste contactpersoon, zodat je niet heen en weer gestuurd 

wordt. Overleg over de manier van signaleren, zodat voor iedereen helder is wat je verwachten mag 

en kunt. Organiseer altijd een terugkoppeling met het team, zodat iedereen een zegje heeft, maar 

ook weet wie wat doet, waar aanwezig is, welke rol speelt en wat verwacht wordt. 

9. Bouw vanuit je ervaring 

Ervaringsdeskundigheid biedt het voordeel dat je kunt benoemen wat anders zou moeten. Laat dat 

de basis zijn van het werk, zonder dat dit het samenwerken negatief beïnvloedt. Vergeet daarbij 

nooit wie je bent, waar je vandaan komt en voor wie je werkt! 

10. Team 

Vanaf de start bouw je aan het team dat uiteindelijk de organisatie zal vormen. Naast het bestuur zijn 

dat de vrijwilligers -allen ervaringsdeskundigen- die leiding geven aan de Inloopavond, werkgroepen, 

activiteiten, overlegvormen en die verantwoordelijkheid nemen voor het werk. Na iedere activiteit 

maakt degene, die daar de leiding van heeft een verslagje van minimaal een half A4 en legt dat bij 

het bestuur neer. Het bestuur zorgt dat tijdens teambijeenkomsten iedereen deze stukken heeft.  

Niet om er over te discussiëren, maar om te weten wat er gebeurt binnen de organisatie, om 

eventueel vragen te stellen en om van elkaar te leren. Maak ook een goed overzicht van de diverse 

taken en taakomschrijvingen.  

11. Succes 

Benoem en vier successen. Ook als je ze als normaal ervaart of als ze klein zijn. Doe dat met het hele 

team. Participatie en beleidsbeïnvloeding is een langzaam proces, want je bent bezig met trage 

vragen te beantwoorden (Kunneman, 2005). Dit is een proces van de lange adem, en het stilstaan bij 

successen geeft die energie die nodig is om door te kunnen blijven gaan.  

NB - Sla de informatie goed op, zodat het voor het Jaarverslag makkelijk te gebruiken is. 
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12. Ondersteuning en zelfstandig functioneren 

Om het werk naar behoren te kunnen invullen, is ondersteuning van groot belang. Wat mag je van de 

gemeente verwachten aan ondersteuning? Bespreek dat goed. Waar kun je nog meer aankloppen? 

Wat zijn de voorwaarden en eventuele kosten? 

De inzet is dat je uiteindelijk zo zelfstandig als mogelijk gaat functioneren. Om dat te kunnen is het 

belangrijk: 

A. helder te hebben wat de taken zijn 

B. een hecht team te hebben dat elkaar ondersteunt 

C. een duidelijke plek binnen de gemeente te hebben ingenomen 

D. een beleidsplan en een werkplan te hebben 

E. een duidelijke visie op het werk te hebben ontwikkeld 

F. de ervaringsdeskundigheid professioneel in te zetten 

G. zichtbaar te zijn en te blijven! 

 

En dit betekent ook dat je als organisatie in staat bent ‘hulp’ in te schakelen als blijkt dat dit voor het 

totale proces tot verbetering en versterking van het geheel zal leiden. Het proces is nooit af, want je 

start op micro niveau elke keer weer met mensen die zelf ook van waarschijnlijk Onbewust 

Onbekwaam, of via Onbewuste Bekwaamheid hun weg richting Bewust Bekwaam en Onbewust 

Bekwaam zullen gaan afleggen. Dat heeft invloed op de mate van zelfstandigheid van de gehele 

organisatie.  

13. Training 

Minimaal per jaar één inhoudelijke studiedag en een trainingcyclus (3 x) op thema voor de 

teamontwikkeling en communicatieve vaardigheden zijn nodig om het ‘leren’  blijvend te 

ondersteunen. Dat kan door een ervaringsdeskundige professional als begeleider zoals EAPN NL of 

een ander trainingsbureau in te huren om te werken aan verdere professionalisering, de bestaande 

activiteiten te toetsen aan de actualiteit en de noodzaak en om nieuwe ideeën, plannen en kansen te 

ontwikkelen. 

Verbetering van inbreng van ervaringsdeskundigen in cliëntenraden vergt ook training. De groeiende 

aandacht voor ervaringsdeskundigheid maakt het nog weer eens duidelijk, dat er zaken in de formele 

regelingen rond cliëntenraden veranderd en verbeterd moeten worden, om de stem van 

ervaringsdeskundigen daar ook echt door te laten klinken en van invloed te laten zijn.  

Deskundigheidsbevordering gegeven door ervaringsdeskundigen is een dergelijke verbetering. 

14. Monitoren en evalueren 

Monitoring: Ga minimaal een keer per maand rustig zitten om te kijken naar wat er gebeurd is. 

Bespreek of er iets veranderd moet worden, op welke wijze dat zou kunnen, welke voor- en nadelen 

daaraan kleven, wie het moet doen.  

Evalueren: Door te evalueren en te reflecteren, groeit de samenwerking en de organisatie. Evalueren 

doe je met de bestuursleden en de vrijwilligers samen. Dat is de basis voor een team dat 

verantwoordelijkheid draagt. 
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De laatste, maar daarom niet de minst belangrijke bouwsteen is dat je regelmatig de resultaten 

evalueert: 

 Waar zijn we begonnen en waar staan we nu? 

 Wat hebben we bereikt,  met wie en hoe? 

Op die manier krijg je zicht op de successen, op wat (nog) niet gelukt is, wat er nog ligt aan werk en 

vooral waarom de organisatie en het team zo ongelooflijk belangrijk zijn voor de mensen in armoede, 

achterstand, sociale uitsluiting en het (mede) creëren van kansen binnen een situatie die vaak 

kansloos lijkt te zijn! 

 

Belangrijk advies EAPN NL 

Vanuit de lessen uit het verleden van de zelforganisaties die onderdeel zijn geweest van EAPN NL Is 

ons advies: neem niet de rol van persoonlijk belangenbehartiger op je, en draai geen spreekuur (over 

wetten en regelingen en dergelijke). Dat vereist veel inhoudelijke kennis en kan teveel druk op de 

organisatie leggen. Ons advies is om meer een wegwijzer te zijn die weet waar mensen terecht 

kunnen en waar individuele hulp te vinden is. Laat je ook niet door mensen in een bepaalde positie 

dwingen. Bepaal vooral zelf wat je wel en niet wilt doen en aan kunt. Dit behoeft ook regelmatig ‘pas 

op de plaats’ maken en te bekijken of je nog wel bezig bent dat te doen wat je wilt doen (terug naar 

de Why, How en What bepaling).  

 

 

7. De voorbeelden uit de drie experiment gemeenten 

In het kader van het project hebben we drie gemeenten en een zelforganisatie van 

ervaringsdeskundigen bereid gevonden om samen met EAPN NL een jaar te werken aan een 

innovatie aanpak van de inzet van ervaringsdeskundigen. Hieronder een overzicht van wat het al 

heeft opgeleverd, maar ook van de tijd die het kost. Alhoewel alle partijen positief in dit verhaal 

staan, zijn er toch bepaalde obstakels waarmee rekening gehouden moest worden en waren er 

momenten waarbij we constateerden dat het niet zo eenvoudig was en dat we gas terug moesten 

nemen. De drie projecten hebben elk een ander doel en een andere doelgroep. In Ommen is het 

gericht op de versterking van de zelforganisatie Ommen Samen Sterk. In Deventer kijken we of en 

hoe we ervaringsdeskundigen een plek kunnen geven in de schuldhulpverlening en wat daarvoor 

nodig is en in Venlo vormt het een onderdeel van het project Gezondheid in de Stad (Gids). Drie 

geheel verschillende werelden, met verschillende bewoners en verwachtingen. Een feit staat echter 

wel als een paal boven water: Alle partijen staan positief in dit verhaal en werken hard om een 

positieve uitkomst te bereiken.  

EAPN Nederland 

In 1990, startten een aantal landelijke organisaties een project dat nu bekend is als EAPN Nederland. Het 

Verbindingscomitee EAPN Nederland is opgericht door het Landelijk WAO Beraad, het Landelijk Steunpunt 

in de Bijstand, het Landelijk Samenwerkingsverband AAW/WAO groepen, de Landelijke Vereniging Dak- en 

Thuislozen, de ATD Vierde Wereld Beweging, de werkgroep Armoede van de Vrouwenalliantie en het 

Samenwerkingsverband Mensen Zonder Betaald Werk. Vanaf de start wordt alles binnen EAPN Nederland 

bepaald, besloten en uitgevoerd door ervaringsdeskundigen. Dit is nog steeds het geval en zelfs binnen het 

Europees netwerk, EAPN, uniek. 
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7.1 Algemene bevindingen 

Opstartfase 

Het opstarten heeft meer tijd gekost dan we oorspronkelijk verwachtten. 
Dat heeft te maken met zaken die meer tijd gekost hebben dan gepland, zoals:  

- Kennismaken en idee bespreken 
- Intern binnen gemeente bespreken: Wil men dit? Waar? 
- Eerste gesprek over wensen en mogelijkheden 
- Het project gaat van start en het wordt steeds groter als duidelijk wordt wat er aan 

mogelijkheden en kansen aanwezig is en wat deze – individueel en als totaal – kunnen 
opleveren 

- Interesse binnen de gemeente neemt toe. 
 

Feiten  

 We staan aan het begin van een blauwdruk die door wie dat wil, kan worden gebruikt voor 
een eigen proces. 

 Er is, letterlijk, een tekort aan tijd en ruimte om dit proces helemaal af te ronden.  

 Het levert heel veel op aan inzichten en aan vernieuwing. 
 

Voorwaarden 

 Vernieuwing, verandering, willen en durven te experimenteren. 

 Wederzijds vertrouwen is belangrijk. Wij kijken wel mee in de organisatie en leren 
knelpunten kennen. 

 Tijd en ruimte (faciliteren) vrij maken. 

 Samenwerken. 

 Zien wat een dergelijk proces op kan leveren: 
- Visie hebben 
- Efficiency verbetering zien 
- Effect op cliënten zien. Voorbeeld: cliënten van het Budget Adviesbureau Deventer reageren 

heel positief op de uitnodiging met ons in gesprek te gaan. 
- Ervaringsdeskundigen zien als waardevol. 

 

Dankzij de open wijze waarop de gemeenten ons de gelegenheid hebben gegeven te experimenteren 

en vanuit de uitkomsten een aanbod te creëren, zijn de drie experimenten op gang gekomen. 

Daarvoor aan Ommen, Deventer en Venlo een welgemeende dank. Evenals voor de prettige 

samenwerking die ontstaan is gedurende het traject. 

 

7.2 Ommen Samen Sterk 

In Ommen werken we samen met de stichting Ommen Samen Sterk die ontstaan is uit het project 

RondkOmmen in Ommen. De stichting is op het moment dat we elkaar leren kennen net gestart met 

haar activiteiten,  die als doel hebben ervaringsdeskundigen mee laten te participeren bij het 

aanpakken van de armoede en de sociale uitsluiting binnen de gemeente Ommen.  Eind 2015 sluiten 

vier organisaties, zijnde de gemeente Ommen, de stichting K-Vriendelijk, woningcorporatie de Veste 

en Ommen Samen Sterk een Armoede Convenant. Inmiddels kent het Convenant 19 deelnemers en 

wordt de ‘Ontwikkelgroep’ voorgezeten door de ervaringsdeskundigen van de stichting Ommen 

Samen Sterk. 
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In september 2016 bestaat het team van Ommen Samen Sterk uit tien ervaringsdeskundigen. Dit 

aantal zal de komende maanden verder worden uitgebreid. Er liggen verschillende wensen en 

plannen en er vinden gesprekken plaats met groepen om zich bij de stichting aan te sluiten.  

Op deze wijze bereiken we drie dingen: 

1. Binnen de Ommense beleidsvoorbereiding en uitvoering laten de ervaringsdeskundigen zich 

op een positieve wijze horen. Een mooi voorbeeld is de brief aan de Gemeenteraad met 

twee voorstellen ter verbetering van het Participatiefonds, die door de Raad en het College 

positief is opgepakt tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 juni 2016. 

2. Er ontstaat een netwerk binnen de gemeente. Inmiddels heeft Ommen Samen Sterk een 

adressenbestand van rond de 250 personen. 

3. De ervaringsdeskundigen zelf staan aan de basis van activiteiten die de sociale uitsluiting 

verminderen en verhinderen. 

 

Hieronder vind u in een tekening, een overzicht van wat er tot nu toe is gedaan en bereikt. 
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7.3 Deventer, het Budget Adviesbureau Deventer(BAD) 

Met het Budget Adviesbureau Deventer gaan we op zoek naar deelnemers voor een op te starten 

Raad van Advies. Doel is om de ervaringsdeskundigheid van de (ex˗)cliënten te benutten om vanuit 

hun ervaringen te toetsen wat beter kan, anders zou moeten of kunnen en op welke wijze het gehele 

proces voor alle partijen soepeler kan verlopen. We organiseren gespreksbijeenkomsten met de 

verschillende groepen waarmee het BAD te maken heeft. Dat zijn de cliënten, de uitstromers en de 

vrijwilligers. 

Tijdens het proces krijgen we zicht op allerlei zaken. Zo ontstaat het advies dat we als EAPN NL bij het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neerleggen: 

 Gebruik het moratorium op het moment dat de cliënt tot een traject wordt toegelaten. Dit is 
vaak het moment dat de druk hoog is en soms zelfs nog hoger wordt door schuldeisers die 
trachten hun positie te verbeteren vooraleer het traject start, terwijl de cliënt eigenlijk 
verwacht dat de druk zal afnemen. 

 Geef mensen die een traject succesvol hebben doorlopen en afgerond een certificaat als 
erkenning. In gesprekken met cliënten geven deze aan behoefte te hebben aan een snelle en 
positieve afronding van een proces. 

 

Welke stappen zijn er gezet tijdens dit project. 

1. Gesprekken met de diverse actoren (zie tekening). 

2. Tijdens de bijeenkomsten hebben we gekeken naar: 

 Wat is de rol van de vrijwilliger? 

 Helpt dat cliënten verder? 

 Zou het de cliënt helpen wanneer de vrijwilliger 
direct aan de start van het proces aanwezig is en 
meer een rol als klankbord kan invullen? 

 Wat wordt aan training aangeboden aan de 
vrijwilligers? Kan, moet dat meer worden? Zo ja, 
wat moet toegevoegd? 

 Zijn er cliënten bij die als ervaringsdeskundige een 
vrijwilligerspositie in willen nemen? 

 Is het realiseerbaar om, in de toekomst, alleen nog 
ervaringsdeskundigen als vrijwilligers te hebben? 
Wat zou daarvoor nodig zijn? Denk aan werving, 
training, begeleiding, vrijwilligerscontract, et cetera.  
 

Uitkomsten 

In november wordt een Raad van Advies (RvA) samengesteld, bestaande uit vijf tot negen 

ervaringsdeskundigen. Over de rol van de RvA, de verantwoordelijkheden, mogelijkheden, 

deskundigheidsbevordering, faciliteiten en bevoegdheden moet het BAD tegen die tijd beslissingen 

nemen. EAPN NL zal voorstellen hiervoor uitwerken. 

Daarnaast kan de informatieverstrekking verder worden verbeterd. Cliënten gaven aan met name 

aan het begin graag meer informatie te ontvangen. Tijdens de gesprekken kwam heel duidelijk naar 

boven dat gedurende de eerste 18 maanden het proces erg zwaar is en dat ondersteuning in deze 

periode voor de cliënten zinvol is. 
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Er kan bij externe informatieverstrekking een beroep gedaan worden op ervaringsdeskundigen, die 

daarmee kunnen helpen mensen over de streep te trekken en hulp te vragen. Zoals een groep 

cliënten tijdens een bijeenkomst zei: Vooral doen!, als advies aan mensen die nog twijfelen of ze de 

stap naar de schuldhulp wel zullen zetten. Voor de cliënten zit de toegevoegde waarde van de extra 

ondersteuning vooral in de het begrip, het luisterend oor en het delen van de ervaringen. 

De deskundigheidsbevordering bij de vrijwilligers en voor toekomstige vrijwilligers kan verbeterd 

worden, doordat men met elkaar kijkt naar de aanpak, casusbesprekingen organiseert en de 

ervaringsdeskundigheid hierin een duidelijke plek geeft. 

Een plus is dat de cliënten en ex-cliënten die benaderd zijn voor deelname aan een van de 

bijeenkomsten, dat als positief ervaren hebben.  

7.4 Venlo, ‘Gezondheid in de Stad’  (Gids) 

In Venlo werken we samen met de gemeente Venlo, de GGD Limburg en de basisschool Mikado. Het 

doel is om in Blerick Noord, een van de wijken van Venlo, een proces op gang te brengen waarbij de 

gezondheid van de mensen meer aandacht krijgt.  

De basisschool Mikado, die een zogenaamde 

Vreedzame School is en al een tijdje werkt 

aan een vreedzame wijk, wil daar graag een 

rol in spelen. De school heeft op dit moment 

28 nationaliteiten in huis en krijgt er nu 

Syrische vluchtelingen bij, die in de wijk zijn 

of komen wonen. 

Samen hebben we afgesproken bij dit project 

de mensen uit de wijk vanaf de start mee te 

nemen, te vragen mee te ontwikkelen, te 

werven en vooral zelf actief te worden. We 

kijken daarbij naar de kansen op meer sport, 

meer activiteiten op cultureel- en wijkgebied, 

minder pestgedrag en andere 

uitsluitingprocessen.  

Dit is allesbehalve een eenvoudig project, want mensen zien hun eigen gedrag al snel als ruim 

voldoende. In november organiseren we twee gespreksgroepen waarvoor we 20 deelnemers 

geworven hebben onder de ouders van basisschool Mikado.   

Mogelijk organiseren we, als de leerlingenraad daarmee akkoord gaat, tevens een  actieve workshop 

voor de leerlingen. Doel is om ook de regelingen en mogelijkheden van het Venlose Minimabeleid 

meer onder de aandacht te brengen. Om mensen uit de wijk actief te laten worden door zelf kleine 

activiteiten op te starten en om zicht te krijgen op problemen zoals obesitas, anorexia, pesten, 

uitsluiting en de gevolgen van de toenemende armoede. Een gewenst neveneffect is dat ouders in 

armoede meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden die de gemeente en de school bieden, 

waardoor initiatieven een extra impuls krijgen om de veiligheid voor kinderen te vergroten en de wijk 

schoon te houden. 

Buurtbewoners en kinderen vormen het hart van dit project en op afstand wordt ondersteuning 

geboden gemeentelijke instellingen, de GGD, scholen en EAPN NL. 
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8. Verantwoording methodologische aanpak project 

EAPN Nederland heeft het afgelopen jaar op verschillende manieren naar de mogelijkheden gekeken 

om de rol van ervaringsdeskundigen in de lokale aanpak van armoede te versterken. Het is een 

kwalitatief participatief praktijkonderzoek geweest, waarbij is gekozen voor diverse instrumenten 

(mixmethode) om zo tot ‘triangulatie’ te komen. Dat wil zeggen dat we het onderwerp en de 

uitkomsten consequent vanuit verschillende perspectieven hebben bekeken.  

In het onderzoek zitten elementen van actieonderzoek, waarbij gedurende het onderzoeken de 

verandering reeds vorm krijgt. Dit is voornamelijk terug te vinden in de aanpak bij de drie 

experimentgemeenten. De wijze waarop mensen hun ervaringen hebben kunnen delen is gestoeld 

op het verzamelen van verhalen (narratieven) op een fenomenologische manier.   

Armoede Coalitie & opleiding tot ervaringsdeskundige in Utrecht  

De gemeente Utrecht heeft zelf niet ervaringsdeskundigheid als begrip gelanceerd, maar het groeit en krijgt invulling in de stad 

en daar sluit de gemeente bij aan. Twee bewegingen kwamen vorig jaar samen en zorgden voor een sterke impuls voor de strijd 

tegen armoede waarin het werken vanuit ervaringsdeskundigheid een belangrijke plaats heeft: de gemeente zette via dialoog 

met de stad een armoede aanpak op, en tegelijkertijd versterkte de al langer bestaande Utrechtse Armoede Coalitie zich met een 

stevige aanjaagfunctie, nieuwe leden en allerlei nieuwe initiatieven, waaronder het plan voor een lokaal ingebedde opleiding en 

de ‘Rollende Resto’, ingezet bij evenementen in buurten, als middel om met mensen in gesprek te komen. In de openbaarheid 

treden met je armoede – of het nu is om hulp te krijgen of om op te komen voor bredere belangen, is vaak heel moeilijk. Als je 

met de gemeente kunt sparren of in de Armoede Coalitie actief bent, heb je al een flinke stap gezet. Daarnaast is er nog een hele 

grote groep waar gemeente en organisaties geen contact mee hebben, en daar kan een ervaringsdeskundige een rol in spelen.  

De kracht van de ontwikkelingen in Utrecht zit er volgens de betrokkenen in, dat er zo veel mensen en organisaties actief zijn en 

dat de gemeente niet automatisch de lead heeft. De aangeslotenen bij de Armoede Coalitie  wachten ook niet op de gemeente, 

maar hanteren als vertrekpunt: wat kunnen we zelf doen om armoede te bestrijden? Het armoedevraagstuk is een heel veelzijdig 

vraagstuk en kan niet alleen van de gemeente zijn, juist gezamenlijk kun je veel bereiken. Want het gaat niet alleen om het 

(beter) uitvoeren van regelingen om armoede en schulden te voorkomen of te verlichten, maar ook om het voeren van het 

gesprek over oorzaken, schaamte en stigma’s en over kansen voor mensen om zich uit moeilijke situaties te ontworstelen. Als 

gemeente ben je vaak niet de eerst aangewezene om met mensen in gesprek te gaan over die laatste thema’s.  

De Utrechtse Armoede Coalitie is een open netwerk van individuen en organisaties. Er zijn veel ervaringsdeskundigen bij 

betrokken en daarnaast een aantal organisaties (buurtteams, opvang-, wonen-, welzijnsorganisaties) die voor de organisatorische 

en financiële basis zorgen. De gemeente haakt regelmatig aan. In september start een opleiding maatschappelijke zorg met 

specialisatie ervaringsdeskundigheid. Er is goed gekeken naar het Vlaamse voorbeeld van De Link, met veel aandacht voor 

individuele empowerment. Wat verder sterk in de opzet is, is dat zeven grote organisaties en de gemeente ieder twee 

werkervaringsplaatsen bieden en financieren. Er wordt geen baangarantie gegeven, maar er is bewust voor gekozen de opleiding 

te laten leiden tot een MBO-4 diploma. Er is veel animo voor de opleiding en er wordt gekeken naar mogelijkheden om mensen 

die wellicht eerst nog een opstapje nodig hebben een plek te bieden.  De nadruk in de opleiding ligt bij het intensief en langdurig 

kunnen begeleiden van mensen in armoede situaties. Dat wordt in Utrecht helemaal door de buurtteams, en gespecialiseerde 

organisaties in opvang en begeleid wonen gedaan en past niet goed bij het werk van de gemeentelijke afdeling Werk & Inkomen, 

waar ook werkervaringsplekken waren gepland maar waar alleen nog het eerste contact en kortdurend contact binnen 

schuldtrajecten (bijvoorbeeld de deals met schuldeisers) plaatsvindt. Daarom betaalt de gemeente wel voor de plekken, maar 

starten de ervaringsdeskundigen-in-opleiding elders en is hun standplaats ook elders. Ze zullen in een latere fase voor een aantal 

maanden op specifieke opdrachten bij Werk & Inkomen worden ingezet bij Schuldhulpverlening en in de eerste lijn, bij het 

telefoonteam en baliefunctie. De gemeente hoopt daarmee mensen binnen te krijgen die een spiegel kunnen voorhouden, om de 

toon, de houding en de bejegening in de eerste contacten met de ‘klanten’  te verbeteren.  Hiermee is Utrecht (en wellicht zijn er 

ook al andere gemeenten die dit doen?) een voorloper op het reflecteren op het eigen handelen in contact met 

ervaringsdeskundigen. 
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De volgende vragen vormen het vertrekpunt van het project: 

• Welke vormen van inzet ervaringsdeskundigheid rond armoede worden er momenteel 

ingezet? 

• Wat werkt rond de inzet van ervaringsdeskundigen en waar liggen belemmeringen en 

barrières? 

• Met welke ideeën, stappenplannen en voorbeelden rond de inzet van ervaringsdeskundigen 

kunnen we gemeenten ondersteunen en motiveren (nog) beter van ervaringsdeskundigheid 

gebruik te maken?  

8.2 Aanpak 

In het project is gebruik gemaakt van de volgende (methodische) bouwstenen/project onderdelen:   

1. Narratieve en empirische data verzameling - Voortbouwen op de eerder door EAPN 

Nederland opgebouwde kennis en ervaring rond participatie van ervaringsdeskundigen: in de 

afgelopen 26 jaar heeft EAPN Nederland via verschillende projecten, trainingen, 

participatieve bijeenkomsten en handleidingen een schat aan kennis over inzet van 

ervaringsdeskundigheid verzameld. Opgeslagen in beleidsnotities, ervaringsverhalen, 

verslagen en rapporten.   

2. Literatuur verkenning - Beknopte inventarisatie van onderzoek en projecten: een 

inventarisatie van bestaande studies naar de inzet van  ervaringsdeskundigheid en 

publicaties over afgeronde of lopende lokale projecten en wat hierover geschreven word.  

3. Actieonderzoek - Leren in de praktijk via experimenten: in drie pilots (Ommen, Deventer, 

Venlo) is in samenwerking tussen gemeenten en ervaringsdeskundigen met diverse vormen 

van inzet van ervaringsdeskundigen geëxperimenteerd. 

4. Fenomenologische narratieve dataverzameling met focusgroepen - Participatieve 

bijeenkomsten: via een participatieve aanpak ontwikkeling en toetsing van ideeën: in 

groepsbijeenkomsten zijn nieuwe inzichten ontwikkeld en voorwaarden, kansen en 

knelpunten verkend.  

A. Twee bijeenkomsten met ervaringsdeskundige mensen over hun inzet (People Experiencing 

Poverty meetings) op 4 december 2015 en 22 april 2016 (beide in Leuvenheim).  

B. Twee bijeenkomsten met medewerkers van maatschappelijke organisaties/gemeenten, ministerie 

SZW (All Actors meetings) op 15 januari 2016 (Amsterdam) en 3 juni 2016 (Den Haag).  

5. Semi gestructureerde Interviews: Interviews met betrokkenen (vooral beleidsmedewerkers, 

maar ook enkele vertegenwoordigers van lokale platforms, cliëntenraden en dergelijke) uit 

zeven verschillende gemeenten: Almelo, Hoogeveen, Utrecht, Dronten, Breda, Arnhem, 

Schagen. 

6. Ontwikkelfase: Triangulatie. De besprekingen en uitkomsten van de participatieve 

bijeenkomsten vormden samen met informatie uit de interviews met gemeenten en de 

ervaringen uit de drie experiment gemeente de input waarmee de projectgroep van EAPN 

Nederland (samen met de extern deskundigen) aan de slag is gegaan, om alle ervaringen, 

vragen, uitgangspunten en dilemma’s te verwerken tot een rapportage en een handreiking  

waarmee gemeenten (en lokale platforms, coalities en groepen) hun eigen ‘passende’ 

participatie aanpak(ken) kunnen ontwikkelen.   
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7. Verspreidingsfase: via enkele bijeenkomsten en het (digitaal) informeren van gemeenten en 

groepen (ook via blog, twitter, facebook en LinkedIn) zal verdere bekendheid aan de 

resultaten van het project gegeven worden. Daarbij worden uiteraard ook de nieuwe 

contacten die tijdens het project gelegd zijn ten volle benut. Deze fase loopt na de formele 

projectafsluiting door.  

8.3 Toelichting aanpak 

De volgende punten zijn van belang als toelichting en verantwoording van de gevolgde aanpak:  

• De projectopbouw is zo gekozen dat al tijdens het project ‘leercirkels’ ontstonden en 

tussentijdse reflectie- en feedback momenten konden optreden. De projectonderdelen 3, 4, 

5 vonden deels gelijktijdig plaats en konden zo elkaar versterken.   

• De selectie van de drie pilotgemeenten voor de experimenten heeft zich ontwikkeld uit 

eerdere contacten van EAPN NL met ‘voortrekkers’ uit deze gemeenten (zowel vanuit de 

gemeentelijke overheid als vanuit de hoek van ervaringsdeskundigen). In drie gemeenten is, 

ondersteund door de EAPN NL(ervarings)deskundigen, participatie samen vorm gegeven. De 

leeropbrengsten daarvan vonden vervolgens hun weg naar de andere projectonderdelen.  

• De keuze van de zeven gemeenten voor de interviews was gebaseerd op de wens een 

doorsnede van de gemeenten te betrekken: grotere en kleinere gemeenten, een goede 

regionale spreiding en zowel gemeenten waarin ervaringsdeskundigen al een grote rol 

toebedeeld hebben gekregen als gemeenten waar die rol (nog) beperkt is. In de praktijk 

bleek dat nog lastig: niet alle benaderde gemeenten wilden meewerken. Meestal gaven deze 

gemeenten als reden op nog niet over een duidelijke visie op het onderwerp te beschikken of 

nog weinig praktijkervaring met het werken met ervaringsdeskundigen te hebben opgedaan.  

• Participatieve bijeenkomsten: het project startte met een eendaagse bijeenkomst met een 

grote groep ervaringsdeskundige mensen uit de EAPN Nederland achterban (People 

Experiencing Poverty (PEP) meeting) die hun verwachtingen bij het project uitspraken en 

vanuit hun eigen praktijk ervaringen, ideeën, voorstellen, knelpunten en alternatieven 

aandroegen. Tijdens een eerste bijeenkomst met vertegenwoordigers van overheden, 

organisaties en geschoolde ervaringsdeskundigen (All Actors meeting) werd nader ingegaan 

op de uitkomsten van de verkennende inventarisatie en de PEP-bijeenkomst. Tijdens 

vervolgbijeenkomsten voor beide groepen werd onder meer dieper op de voorwaarden voor 

participatie ingegaan en werden mogelijke aanbevelingen voor de rapportage en handreiking 

aangedragen. Van twee experimenteergemeenten (Ommen en Deventer) waren tijdens de 

bijeenkomsten vertegenwoordigers aanwezig om goed aan te kunnen sluiten op de 

ontwikkelingen binnen het project. Venlo is nog in de startfase tijdens de bijeenkomsten. 
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8.4 Producten 

Het project heeft, samengevat, de volgende producten opgeleverd:  

• Directe bijdrage aan versterking van lokale ontwikkelingen (via de pilots) 

• Versterking kennis van lokale vertegenwoordigers via de kennisdeling tijdens de 

verschillende projectbijeenkomsten  

• Deze rapportage  

• Een beknopte handreiking 

• Input voor het ministerie van SZW (opdrachtgever) 

• Bijdragen aan vervolgbijeenkomsten  

• Nieuwe en versterkte expertise die EAPN Nederland op verzoek en in overleg  graag inzet in 

gemeenten waar ze kan worden ‘ingehuurd’  om als ED begeleider het gezamenlijke 

participatie proces te ondersteunen 

8.5 Projectgroep 

Het project werd allereerst gedragen door de inbreng van ervaringsdeskundigen (op individuele titel 

en als vertegenwoordigers van platforms en organisaties) tijdens de verschillende onderdelen. Ook 

leverden vertegenwoordigers van gemeenten en organisaties in zorg en welzijn een onmisbare 

bijdrage. De coördinatie van het project was in handen van Quinta Ansem (projectleider) en Jo 

Bothmer van EAPN Nederland. Esther Langen en Maarten Davelaar stonden hen op onderdelen met 

inhoudelijke expertise terzijde. 

9. Aanbevelingen voor gemeenten  

In het project versterking ervaringsdeskundigheid in lokaal armoedebeleid draait het om het samen 

inventariseren en benoemen wat goed gaat en wat anders moet op het vlak van participatie van 

mensen in armoedesituaties. De kennis van ervaringsdeskundigen, professionele kennis uit zorg- en 

welzijnsorganisaties en de kennis van beleidsmakers is via verschillende intensieve dialogen en 

praktijkexperimenten bij elkaar gebracht.  Dat heeft  tot de onderstaande aanbevelingen geleid die 

gemeenten, organisaties, lokale platforms en netwerken kunnen helpen hun eigen koers gericht op 

duurzaam resultaat uit te zetten. Waar relevant staan de conclusies in de betreffende hoofdstukken. 

Uit deze conclusies en bevindingen komen aanbevelingen voort die naast de essentiële bouwstenen 

die benoemd worden in de bijbehorende handreiking het cement zullen vormen voor succesvolle 

participatie en inzet van ervaringsdeskundigen bij gemeentelijk beleid en uitvoering in het sociale 

domein. Kortom, Succesvol voor iedereen.  

  

1. Hanteer als uitgangspunt dat ervaringsdeskundigen een rol kunnen spelen in alle fases van 

beleid, van voorbereiding, uitvoering, kwaliteitsbewaking, naar evaluatie en verbetering van 

beleid. Hoe minder eenmalig en ‘opgeknipt’ de betrokkenheid is, hoe leerzamer en 

effectiever voor alle betrokkenen.   

2. Alles start met de bereidheid met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren. EAPN 

NL organiseert regelmatig workshops –ook in opdracht van gemeenten- waarin de 

ervaringsdeskundigen aan het woord komen, waarin ze hun voorstellen kunnen neerleggen 

en waarin ze naar hun eigen rol kijken. De resultaten worden door gemeenten gebruikt om 
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het minimabeleid te evalueren en eventueel aan te passen. Feit is dat deze bijeenkomsten 

iedere keer weer gewaardeerd worden en dat de ervaringsdeskundigen het waarderen dat ze 

mee mogen praten en denken. 

3. Gooi het kind niet met het badwater weg: inzetten op innovatieve projecten rond 

ervaringsdeskundigheid onder gelijktijdige afbouw van ondersteuning voor formele 

inspraakorganen als cliëntenraden of WMO/samenlevingsraden, kan juist de positie van de 

leden met een uitkering en/of ervaring met armoede verzwakken. Een positie die toch al 

vaak niet sterk is in de raden waarin mensen uit achterbanorganisaties (ouderenbonden, 

vakbonden, patiëntenplatforms) of oud-bestuurders uit politiek of zorg de boventoon 

voeren. Versterking van ervaringsdeskundigheid moet dus juist ook in deze organen 

plaatsvinden.  

4. Gooi mensen niet te snel in het diepe wat betreft meepraten en meebesluiten over lokaal 

beleid. Gebruik de bestaande kennis die aanwezig is bij lokale groepjes en tijdens contacten. 

Luisteren moet aan het begin staan, ten dienste van het proces. Het kan goed zijn om 

ervaringsdeskundigen die al langer ‘meedraaien’, in de belangenbehartiging of als 

professionele ondersteuners, in te zetten voor de eerste stappen, om mensen erin te 

bekrachtigen dat ze het kunnen. Sommige mensen kunnen van nature al goed hun 

ervaringen vertalen en aan vertegenwoordiging, belangenbehartiging richting systeemwereld 

doen. Maar ook voor hen is training en tijd krijgen om verder te kunnen leren belangrijk. 

 

5. Geef betrokken mensen de tijd om te groeien in hun werk in cliëntenraden of in zelf 

georganiseerde groepen! Het empowerment verhaal moet aansluiten op het eigen tempo 

van mensen. Het is van groot belang dat er veiligheid is. Mensen moeten zich krachtig 

genoeg kunnen voelen en zichzelf niet onderweg verliezen. Niet voor niets essentiële 

aspecten van de betere opleidingen/trainingen voor ervaringsdeskundigen.  

 

6. Kartrekkers verdienen ruimte. Als ervaringsdeskundige(n)zelf een lokale werkgroep opzetten 

is niet makkelijk. Het kost tijd, energie en de nodige strijd. Mensen vallen soms weer af of 

tijdelijk uit. Er zou een vorm van vrijstelling van sollicitatieplicht en het accepteren dat dit het 

leveren van een ‘tegenprestatie’ is, moeten zijn. Te vaak is de ene ambtenaar/wethouder 

enthousiast over iemands inzet om een lokale groep van de grond te tillen, terwijl de ander 

gewoon wil dat diegene beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, et cetera.  

 

7. Iemands persoonlijke groei kan groot zijn, maar tegelijkertijd kan iemands persoonlijke 

financiële situatie onveranderd slecht blijven. De vaak benauwende - en beperkende invloed 

van de afhankelijkheid van een uitkering, met alle regels en beoordelingen, blijft moeilijk. En 

meedoen in participatietrajecten kost óók geld, zelfs als de directe onkosten vergoed 

worden.   Mensen blijven kwetsbaar: als er maar een paar dingen tegenzitten, zijn ze weer 

terug bij af, en kan de verworven  veerkracht weer verdwijnen. 

 

8. Banen & invloed mogen niet tegen elkaar uitgeruild worden. 

Het aanbieden van een betaalde baan is op zich een uiterst positieve stap. Het mag echter 

geen stap zijn die bedoeld is om de goed functionerende ervaringsdeskundige uit de roulatie 

te halen waardoor het proces uit elkaar valt. Binnen de kaders van cliëntenparticipatie 

waarschuwt Jo Bothmer in zijn E-boek “Participatie kun je leren” voor dit fenomeen. Binnen 

cliëntenparticipatie hebben we in de afgelopen drie decennia maar al te vaak gezien dat 
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mensen met invloed weggeplaatst worden of dat organisaties met kennis, achterban en 

invloed vleugellam gemaakt zijn. In plaats van volop van het proces te profiteren, heeft de 

partij met de meeste macht de ander monddood gemaakt. 

 

9. Stimuleer het betrekken van ervaringsdeskundigen door in de aanbestedingen en andere 

financieringstrajecten op te laten nemen dat dit in een project/aanpak/methode een 

belangrijke rol moet spelen.  

 

10. Gemeenten moeten zorgen voor in ieder geval een onbelaste vrijwilligersvergoeding voor 

ervaringsdeskundigen.  De wet biedt de mogelijkheid om jaarlijks maximaal € 1500 aan 

onbelaste vrijwilligersvergoeding te geven. Veel gemeenten hanteren weer een andere 

norm, namelijk € 759 per jaar en weer anderen vergoeden reiskosten en zien dat als 

beloning. Eenduidigheid is belangrijk. Ons voorstel is dan ook de wettelijke regeling te 

hanteren en mensen die goed functioneren die € 1500 per jaar aan te bieden. Zo hebben ze 

en het gevoel dat hun inzet gewaardeerd wordt, en krijgen ze een beetje meer financiële 

ruimte. 

 

11. Er moeten banen komen voor werkers vanuit ervaringsdeskundigheid, specifiek rond praktijk 

en beleid en in de ondersteuning van mensen in armoedesituaties. Daarbij is het zaak om 

breed te kijken: niet alleen banen bij stichtingen waarbij men direct in wijken en buurten 

contact legt of het buddy worden van mensen die met armoede of schulden te maken 

hebben. Maar ook banen of opdrachten in de gemeentelijke organisatie: en dan niet alleen 

in klantcontact, maar als interne coach en uiteindelijk zelfs als beleidsadviseur. We pleiten 

kortom, voor opleidingsplekken voor ervaringsdeskundigen bij gemeenten. Niet iedereen zal 

dat willen en kunnen, maar als de kans er niet is, komen er ook geen kandidaten voor. Nu 

ontbreekt deze optie en is er alleen zitting in cliëntenraad, of het betaald of onbetaald 

meewerken in kortlopende, afgebakende projecten.  

 

12. Maak creatief gebruik van de verschillende mogelijkheden en modellen die er zijn om 

opleidingsplekken en banen te creëren: mensen kunnen in dienst genomen worden, maar 

ook ingeschakeld worden als ervaringsdeskundigen vanuit een stichting of als zzp-er:  

bijvoorbeeld als adviseurs, uitvoerenden, onderzoekspartners (in pool-vorm). Denk tevens 

aan hen die als kartrekker – onafhankelijk van, maar ondersteund- door een gemeente een 

initiatief als een zelforganisatie, een buurtkamer of een lokale netwerkorganisatie runnen.  

De ‘veilige’ en onafhankelijke positie van geestelijk verzorgers, of van een ombudsman of 

vertrouwenspersoon kan ook als voorbeeld dienen voor het organiseren van inbreng van een 

ervaringsdeskundige ter verbetering van gemeentelijk beleid en uitvoeringscultuur.  

 

13. Cultuurverandering in gemeentelijke organisaties is noodzakelijk: in de transities zetten 

gemeenten hun eigen medewerkers soms óók –al dan niet noodgedwongen- klem met 

doelen (targets) en te veel klanten. Er is echter een ontwikkeling van ‘protest van binnenuit’ 

aan de gang. Van transitie naar kanteling, naar meer direct contact met mensen, naar echte 

aansluiting bij problemen én capaciteiten, verlangens en talenten (maatwerk). Naar een 

andere manier van reflecteren op het eigen werk (reflecteren nieuwe stijl.) Als organisatie 

van ervaringsdeskundigen juichen we dit toe en spreken we de hoop uit dat dit zich zal 

kunnen doorzetten.  
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10. Aanbevelingen voor het ministerie van SZW 

We zien veel verschillende aanbieders van opleidingen en trainingen. Het ministerie zou, eventueel 

samen met OCW, de verschillende partijen kunnen uitnodigen om te zoeken of er meer afstemming 

en samenwerking mogelijk is. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan het proces 

van versterking van de inzet van ervaringsdeskundigen promoten en ondersteunen door: 

1. Door verdere bekendheid aan het werken vanuit ervaringsdeskundigheid te geven, 

voortbouwend op dit project. Bijvoorbeeld door, al dan niet samen met anderen, inspiratie- 

en aanjaagbijeenkomsten te faciliteren.    

 

2. Door de wettelijke mogelijkheden te creëren. Binnen de kaders van de huidige 

Participatiewet is al heel wat mogelijk. Tegelijkertijd belemmert de wet de ontwikkeling, 

waardoor sommige gemeenten liever eerst de kat uit de boom kijken. Help de gemeenten en 

de ervaringsdeskundigen door in eerste instantie toestemming en ruimte te geven voor 

experimenten, in tweede instantie te entameren dat er meer financiële ruimte komt voor de 

inzet van ervaringsdeskundigheid en in derde instantie door, waar dat noodzakelijk is, wetten 

aan te passen.  

 

3. Door er op te wijzen dat in veel gevallen deze inzet van ervaringsdeskundigen ook als een 

tegenprestatie, zoals bedoeld in de wet, kan worden gezien.  

 

4. Door de kans op een gesubsidieerde baan voor ervaringsdeskundigen te vergroten. Op deze 

wijze zijn ook de nu vanzelfsprekende stadswachten en klassenassistenten ontstaan. 

 

5. Door in de aanbesteding van beleidsevaluaties, innovatieve projecten en dergelijke een 

substantiële rol voor ervaringsdeskundigen als gunningcriterium op te nemen.   

 

Wij dagen iedereen uit met deze punten aan de slag te gaan. Dat er nog een lange weg te gaan is 

naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen, weten we maar al te goed. Tegelijkertijd zijn 

we er van overtuigd dat die weg minder stenig is wanneer de samenleving echt oog heeft voor de 

belangen en behoeften van de sociaal-economisch kwetsbaren. Om dat te bereiken zal anders 

gedacht en gewerkt moeten worden. We zullen ‘wederkerige meerwaarde’ moeten creëren door ons 

met elkaar te verbinden. Daar horen uiteraard de ervaringsdeskundigen bij. De grote uitdaging ligt in 

de wijze waarop we dit samen gestalte kunnen geven, in de manier waarop we kinderen die nu nog 

opgroeien in armoede een eerlijke toekomst bieden en in de wijze waarop we hardnekkige 

werkloosheid en uitsluiting anders zullen bestrijden dan tot nu toe. We hebben als EAPN Nederland  

in dit project is gewerkt vanuit  ‘samen gestalte geven’. We zullen dat blijven doen en nodigen 

iedereen uit met ons daaraan mee te werken.  Wij onderschrijven daarmee van harte de 

onderstaande uitspraak.14  

                                                           
14

 Uitspraak van Europees Commissaris Jan Figel, tijdens het Central European Interfaith Forum, dat op 25 juli 
2016 in Nitra, Slowakije, plaatsvond.  

“Tolerantie is leven en laten leven. Solidariteit is leven en helpen te leven!” 

(Europees Commissaris Jan Figel, 2016) 
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http://www.lister.nl/2015/01/zorg-beweging-armoede-en-ervaringsdeskundigheid-hierin/
http://www.delinkarmoede.be/
http://www.communicerenmetarmen.be/in-vogelvlucht/ervaringsdeskundigen-in-de-armoede
http://www.communicerenmetarmen.be/in-vogelvlucht/ervaringsdeskundigen-in-de-armoede
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Ad-Ervaringsdeskundige-in-de-zorg-2-jarig-programma.htm
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Ad-Ervaringsdeskundige-in-de-zorg-2-jarig-programma.htm
http://www.rtvzoo.nl/zwolle-zoekt-%E2%80%98bruggenbouwers%E2%80%99/zoo-nieuws/nieuws/item?215545
http://www.rtvzoo.nl/zwolle-zoekt-%E2%80%98bruggenbouwers%E2%80%99/zoo-nieuws/nieuws/item?215545
https://www.ggzfriesland.nl/ervaringsdeskundigen
http://www.ggznederland.nl/uploads/publication/Ervaringsdeskundigheid.pdf
http://www.ggzutrecht.nl/samen-deskundig-fed
http://www.zorgbelang-groningen.nl/opleiding_tot_ervaringsdeskundige
http://www.pekela.nl/internet/nieuws_13/item/eerste-ervaringsdeskundigen-in-armoede-en-sociale-uitsluiting-geslaagd_14587.html
http://www.pekela.nl/internet/nieuws_13/item/eerste-ervaringsdeskundigen-in-armoede-en-sociale-uitsluiting-geslaagd_14587.html
http://www.igpb.nl/trainingen/ede-en-sociale-uitsluiting
http://www.kenniscentrumphrenos.nl/kennisthemas/ervaringsdeskundigheid/
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http://www.deervaringsdeskundige.nl/inzet-ervarings-deskundigheid.aspx  

- Landelijke Denktank Opleidingen Overleg Ervaringsdeskundigheid: Kaderdocument 

ervaringsdeskundigheid (2013) 

http://www.ervaringswerkers.org/kennisbank/kaderdocument/  

- Samenwonen - Samenleven Amsterdam: Opleiding ‘Ervaringsdeskundige in armoede en 

sociale uitsluiting’ 

http://www.sw-sl.nl/sites/default/files/images/swslweb/info%20opleiding%20ervaringsdeskundigen%20swsl.pdf   

- Stichting Jij: ‘Vacature voor een ervaringsdeskundige met CONO registratie’ 

http://www.stichting-jij.nl/over-stichting-jij/vrijwilligersvacatures/ervaringsdeskundige-met-cono-registratie-/  

- Werkplaats Herstelondersteuning: Ervaringsdeskundigheid 

http://www.herstelondersteuning.nl/herstelondersteuning/ervaringsdeskundigheid/  

- Zadkine:www.zadkine.nl/StuderenBijZadkine/Studiewijzer 

- Project ‘Samen Sterk’ in Veendam en Pekela 

http://www.ziva-advies.nl/uploads/pagetree/files/150112%20eindverslag%20Samen%20Sterk.docx 

- RadarAdvies: Project ‘De kracht van Leeuwarden’ 

http://www.radaradvies.nl/producten/de-kracht-van-leeuwarden/  

- Seinpost Waalwijk: ‘Armoedeaanpak - geloof in eigen kracht’ 

http://www.seinpost.com/productoverzicht/armoedeaanpak_geloof_in_eigen_kracht/45 

- Stichting Publikaties Uitkeringsgerechtigden, Making your own choices, Utrecht   
 1996, ISBN 90-73650-05-4 

http://www.deervaringsdeskundige.nl/inzet-ervarings-deskundigheid.aspx
http://www.ervaringswerkers.org/kennisbank/kaderdocument/
http://www.sw-sl.nl/sites/default/files/images/swslweb/info%20opleiding%20ervaringsdeskundigen%20swsl.pdf
http://www.stichting-jij.nl/over-stichting-jij/vrijwilligersvacatures/ervaringsdeskundige-met-cono-registratie-/
http://www.herstelondersteuning.nl/herstelondersteuning/ervaringsdeskundigheid/
http://www.zadkine.nl/StuderenBijZadkine/Studiewijzer
http://www.ziva-advies.nl/uploads/pagetree/files/150112%20eindverslag%20Samen%20Sterk.docx
http://www.radaradvies.nl/producten/de-kracht-van-leeuwarden/
http://www.seinpost.com/productoverzicht/armoedeaanpak_geloof_in_eigen_kracht/45
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Bijlage – gastenlijst project 

Deelnemers, die uitgenodigd waren voor de People Experiencing Poverty (PEP) bijeenkomsten, zijn 
onder andere actief in de navolgende organisaties: 
  

1. Cliëntenraad UWV-zuidoost (Limburg) 
2. Organisatie EcoVrede Arnhem 
3. Deventer In Armoede 
4. Open Huis de Kans Biddinghuizen 
5. U 2B-Heard! jongerenorganisatie Utrecht 
6. Ommen Samen Sterk 
7. Cliëntenraad Groningen 
8. Arkin ervaringsdeskundigen 
9. Adviescommissie Participatiewet Brummen 
10. Cliëntenraad Participatiewet Oost Achterhoek 
11. BurgerParticipatieRaad Boxmeer 
12. Samenwonen Samenleven Amsterdam 
13. Vrijwilliger bij EAPN NL en oud-deelnemer aan lokale cliëntenraad Vlaardingen 
14. idem Cliëntenplatform Peel en Maas 
15. Ouder Vrouwen Netwerk 

 
NB. Uit sommige organisaties kwamen meerdere deelnemers.   
 
Genodigden voor de klankbordgroep (all actors meeting) kwamen uit de volgende organisaties: 

Arkin Ervaringsdeskundige 
Ministerie SZW 
BAD Deventer 
MEE Zwolle 
Ommen Samen Sterk 
NVVE/Odibaan 
Zzp-er, oud-medewerker onderzoekbureau 
Leido/TAP 

             Gemeente Ommen 
             Gemeente Venlo 
             Nederlandse Herstelgroep 
             Resto van Harte 
 Leger des Heils 
             Samenwonen Samenleven Amsterdam 
             HVO-Querido Amsterdam 
             BVK 

De link/Er op af  
 

NB. Niet iedereen is in staat geweest daadwerkelijk mee te doen. Een uitwisseling vond – waar 

mogelijk - dan via mail of op een ander moment plaats. En niet altijd waren dezelfde mensen bij de 

verschillende bijeenkomsten aanwezig. Dit varieerde per bijeenkomst. Waardoor er gemiddeld zo’n 

20 mensen per bijeenkomst aanwezig waren.  
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Bijlage – interview topic lijst 

Interviews met gemeenten (Almelo, Hoogeveen, Utrecht, Dronten, Breda, Arnhem, Schagen)  voor 

het project  “Inzet ervaringsdeskundigen” 

 

Vragen: 

1. Hoeveel mensen ontvangen een uitkering vanuit de WWB? En hoeveel mensen maken 
gebruik van het minima beleid? 

 

2. Wat verstaat uw gemeente onder ervaringsdeskundigen?  
 

3. Maakt u gebruik van de inzet van ervaringsdeskundigen?  
a. Zo ja, op welke terreinen en binnen welke formele of informele netwerken of 
overlegstructuren?   
b. Zo nee, is er op een andere manier sprake van inzet van ervaringsdeskundige sociaal 

kwetsbare burgers binnen de gemeente?  

4. Wat verwacht u van de inzet van ervaringsdeskundigen en waar is behoefte aan om het te 
kunnen realiseren?  

 

5. Met welke doelen is dit gestart?  

 Hoe gaat het in de praktijk? (sterke kanten en knelpunten) 

 Hoe verloopt/verliep de werving?  

 Welke training/begeleiding krijgt men? 

 Op welke momenten in de beleidscyclus (voorbereiding, uitvoering, evaluatie, bijstelling) 
wordt de ervaringskunde ingezet?  

 Welke methoden worden daarbij gehanteerd?   
 

6. Kan men een goed en/of een slecht concreet voorbeeld van de inzet van 
ervaringsdeskundigen noemen?  

 Waarom is dit een goed en/of slecht voorbeeld  
 

7. Kijkt uw gemeente naar andere gemeenten op dit gebied?  
 

8. Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?  

 Zijn er plannen om inzet ervaringsdeskundigen structureel te maken: opnemen in vaste 
beleidscyclus?  

 En op wat voor manier? Aanstellen van ervaringsdeskundigen in de eigen organisatie? 
Opnemen in subsidieverordeningen, etc?  

 Is uw gemeente van plan deze inzet uit te breiden naar andere terreinen? 
 

9. Werkt uw gemeente ook met cliëntenraden en op welke gebieden?  



Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met: Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

een diverse groep ervaringsdeskundigen, een diverse groep professionals en vertegenwoordigers vanuit in 

totaal 10 gemeenten. Ondersteund door en als (mede)onderzoekers namens EAPN Nederland: Quinta Ansem, 

Jo Bothmer, Maarten Davelaar en Esther Langen. Bij het redigeren heeft Kenneth Roubos geheel belangeloos 

zijn medewerking verleent om als ‘blanco lezer’ te helpen om het een en ander aan te scherpen.  
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