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Introductie 

Sander start de bijeenkomst: Deze wijktafel staat in het teken van het inzetten van ervaringsdeskundigen in 
het Sociaal Domein. Vandaag zullen we in gesprek gaan met Patrick Theunissen van BAC, Dunja Steenhuis 
van team ED en Perez Dalhoe en John Roozemond van Buro Ervaringskracht.  
 
Allereerst wordt er een poll gelanceerd met de vraag wie er al eens een ervaringsdeskundige heeft ingezet. 
Van de deelnemers zijn er een overgroot deel die dit wel hebben gedaan.  
Monique Niezen (Prisma): Wij zetten een ervaringsdeskundige van Buro Ervaringskracht in bij een training: 
‘omgaan met LVB’ vanuit Prisma. De inzet van een ervaringsdeskundige wordt daar altijd het meest 

enthousiast ontvangen. Daarnaast heeft 
ook Sabina Lim van de gemeente 
samengewerkt met Buro ervaringskracht. 
Zij hebben een cursus verzorgd voor de 
baliemedewerkers.  
 
John en Perez stellen zich voor: zij zijn de 
coördinatoren van Buro Ervaringskracht. 
Hier hebben ze 15 opgeleide 
ervaringsdeskundigen met ervaring op het 

gebied van regie en medezeggenschap tot uithuisplaatsing, verslaving en huiselijk geweld. Ze hebben 
allemaal een LVB. Dit is dan ook direct een stempel.  
Perez vertelt: “ik ben opgeleid als ervaringsdeskundige. Nu werk ik 20 uur als coördinator. En draag ik 
verschillende verantwoordelijkheden”. John is blij met de samenwerking met Perez. 
John geeft aan dat de poll in dit geval wel een vertekend beeld geeft van de werkelijkheid. Het is een kleine 
groep en de betrokkenen dragen een warm hart toe aan ervaringsdeskundigheid. 
John ziet wel veranderingen in de aanvragen, er komt steeds meer aandacht voor de meerwaarde van 
ervaringsdeskundigheid. Toch komen ze als buro ervaringskracht ook een hoop scepsis tegen. Dit komt door 
het beeld dat mensen hebben van iemand met een licht verstandelijke beperking. Het vertrekpunt is vaak 
wat iemand niet kan. Dit wordt dan ook vertaalt naar inzet: is het niet te veel gevraagd of ze kunnen dat 
niet. 
Sander vraagt aan Perez:  Waarom klopt dit beeld niet? Perez: ik heb de opleiding gedaan. Je moet ook wel 
bepaalde kwaliteiten in huis hebben. Ik heb veel verantwoordelijkheden. Je moet er wel geloof in hebben. 
We horen soms ook wel harde woorden. John heeft niets mee gemaakt. Ik wel, ik heb wel een stempel. Dan 
kun je dat ook inzetten.  
 
Sander: Moet de ED dezelfde kwetsbaarheid hebben als de klant? Dunja: ik vind van niet. Ik heb een cliënt 
ondersteunt met autisme en depressie. Waarbij ik hem wel vanuit mijn ervaring kon ondersteunen bij een 
depressie, kan ik dat niet bij autisme.  
Ik zie de kwetsbaarheden als gereedschap in een gereedschapskist. Je haalt daar soms wat uit wat je kunt 
inzetten voor de ander. Het is van belang om de ander niet te overvoeren met je eigen problematiek.  
Daarnaast noemt Dunja nog dat het hebben van een stigma elkaar ook wel verbindt.  Je herkent elkaar.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrick: Ik ervaar dat mensen met psychische problemen worden gestigmatiseerd. Er zelf niet uit kunnen 
komen wordt gezien als een zwakte. Patrick noemt zichzelf geen hulpverlener maar een hoopverlener. Een 
ervaringsdeskundige inzetten maakt dat er herkenning is in wat iemand meemaakt. Patrick is als 
ervaringsdeskundige met een contract van 20 uur verbonden aan de buurtteams in het centrum. Hij ervaart 
wel weerstand tijdens 
casuistiekbespreking. Een 
ervaringsdeskundige kan vanuit een ander 
perspectief de hulpverlener spiegelen. Dit 
is soms ook wel confronterend.  Patrick 
geeft aan dat het Verbond van 100 tijdens 
de proeftuinen hebben ontdekt dat inzet 
van een ervaringsdeskundige erg belangrijk 
is. 
 
Sander: Kan iedereen ED worden? 
John: Wij komen uit de VGZ hoek, hierin 
zijn we onszelf wel aan het ontwikkelen. Ik 
heb het gevoel dat het nog wel enigszins 
doorschiet bij ervaringskundigen GGZ. Je moet bijna HBO geschoold zijn. Wat wel van belang is dat je wel 
boven je eigen problematiek breder moet kunnen kijken. Overstijgend kunnen denken. Het is een 
containerbegrip. Het is lastig te definiëren. Misschien dat mensen het daarom vaak al moeilijk te plaatsen 
vinden. We hanteren wel een verschil in ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. 
Ervaringskennis: je eigen ervaringen kennen en kunnen delen.  
Ervaringsdeskundig: een treetje hoger. Breder kunnen kijken dan je eigen ervaringen. Je eigen ik.  
 
Sander: Perez speel jij ook een rol in het opleiden van andere ED. Of in het coachen? We hebben een leerlijn 
ontwikkeld en op een bepaald punt in de leerlijn heb ik ook een rol.  

 
Dunja: bij team ED bieden we een training aan: ‘zet je ervaringen in’. Dan 
leer jij je ervaringskennis om te zetten naar ervaringsdeskundigheid. We 
hebben een aanmeldformulier op de website. Mensen kunnen zich 
aanmelden. We gaan bij een passende aanmelding met de deelnemer in 
gesprek. Als iemand vanuit dat gesprek geschikt lijkt, bieden we die aan 
om de training te volgen. Mensen mogen pas aan de slag als 
ervaringsdeskundige als de training is afgerond.  
Naast deze training zijn er tal van andere soortige trainingen: WMEE 
(werken met eigen ervaring), de TOET opleiding of Howie the Harp.  
  
Waar kun je aanmelden voor ED? www.teamed.nl  

 
Sabina Lim is onderdeel van het stedelijk netwerk ambtenaren (SNAP). Ze vraagt zich af: Hebben jullie 
contact met organisaties binnen gemeente Amsterdam? Ook de mensen aan de balies hebben deze kennis 
nodig.  
John: Er is wel degelijk contact. Maar het is wel zoeken van wat kunnen we voor elkaar betekenen. Je kunt 
24/7 bezig zijn met netwerken. We zijn een serieuze partij waar ook wel geld tegenover staat.  
 
John heeft nog een vraag voor ons: Waar loop je tegenaan als professional en hoe kunnen wij jullie hierbij 
ondersteunen? En hebben jullie interesse in een vervolg? 
Nicole Stoffelen: Markant – wij zoeken altijd vrijwilligers voor overbelaste mantelzorgers. Dunja: we kunnen 
altijd bekijken wat we kunnen doen.  
 
Eva van Soest (Leger des Heils): Ik vindt het een eyeopener om een andere weg in te kunnen slaan. Ze 
realiseert zich dat ze bij alle cliënten kan aangeven:  dit zijn de ervaringsdeskundigen die je kunt  benaderen. 
Ipv dat de hulpverlener verzint wie dat nodig zou kunnen hebben. 
 
Afsluiting 

We willen nog even de brede wijktafel onder de aandacht brengen. Een uitnodiging hiervan wordt nog 
verstuurd.  
We sluiten af. Als je een interessant onderwerp of spreker hebt, geef het door aan Sander, Naima, Krijn of 
Hester. 
Tot de volgende keer! 

 

http://www.teamed.nl/

