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INLEIDING De bron van professionele er-
varingsdeskundigheid bestaat uit eigen in-
grijpende levenservaringen, waarvan ge-
bruik gemaakt wordt voor anderen die in 
vergelijkbare situaties verkeren. Deze des-
kundigheid is een combinatie van levens-
ervaring, veerkracht, praktijkervaring en 
theoretisch verworven kennis. Existentië-
le belevingen zijn veelal buiten het profes-
sionele domein gehouden, dit betekende 
voor veel mensen dat zij met hun ervarin-
gen buitengesloten werden. Blikverrui-
mend is dat ervaringskennis naast theorie 
en praktijkervaringskennis meer en meer 
als derde kennisbron wordt erkend. Ingrij-
pende levenservaringen raken mensen 

diepgaand in hun gevoelswereld. Van bin-
nenuit ontwikkelde ervaringskennis is een 
bron van levende kennis. 
Dit artikel besteedt aandacht aan erva-
ringsdeskundigheid binnen de nieuwe 
(post-hbo) Leergang Ervaringsdeskundig-
heid Veerkracht (LEV) van GITP-PAO  
te Amsterdam. Achtereenvolgens worden 
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besproken: twee ontwikkeldoelen van de 
LEV en daarmee verbonden kwaliteiten, 
een definiëring, de meerwaarde, het mo-
del eyeopener en een selectie van leerthe-
ma’s van ervaringsdeskundigheid. 
In dit artikel willen we vooral ons enthou-
siasme en onze praktijkervaringen delen. 
We beginnen met een korte omschrijving 
van LEV. Aan de hand daarvan laten we de 
deelnemers van de leergang aan het woord 
over hun ervaringen, waarbij zij de essen-
tie en kwaliteiten van ervaringsdeskundig-
heid verwoorden.
Een familie-ervaringsdeskundige:

De leergang zal in mijn herinnering op-
geslagen worden als een jaar waarin ik 
helder heb gekregen wat mijn ervarings-
kennis is en van welke waarde deze voor 
mezelf en voor anderen kan zijn. Ik heb 
woorden gekregen voor alles wat ik al 
voelde en bedacht had, maar wat ik tot 
deze opleiding niet in staat was te benoe-
men. Mijn diepe verlangen een opleiding 
te doen die zo goed bij me past, me voor-
uit helpt en me sterker maakt in plaats 
van begrenst, heeft gehoor gekregen. Oude 
pijn heeft plaats gemaakt voor kennis en 
kennis is omgezet in deskundigheid.

DE LEERGANG Ervaringsdeskundigheid als 
een aanvullende kwaliteit van professio-
nals krijgt steeds meer erkenning en waar-
dering in zorg en onderwijs, zowel in  
Nederland als internationaal. In veel bege-
leidingssituaties is ervaringsdeskundig-
heid een meerwaarde gebleken (Boer, 
Hoonhout & Oosting, 2015; Van der Stel, 
2013). Mensen die begeleid worden vanuit 
ervaringsdeskundigheid, geven dikwijls 
aan dat zij zich diepgaander begrepen voe-
len door begeleiders die in vergelijke situ-

aties verkeerd hebben of verkeren; herstel-
processen worden daardoor bevorderd 
(Brouwers, 2013). 
Sinds 2004 zijn er enkele kwalificerende 
opleidingen, eerst op mbo- en vervolgens 
op hbo-niveau, waar aankomende profes-
sionals hun ervaringsdeskundigheid kun-
nen ontwikkelen. Deze opleidingen zijn 
vooral gericht op de ggz, verslavingszorg 
en maatschappelijke opvang. Voor ervaren 
professionals die hun ervaringen als ken-
nisbron willen benutten en in hun begelei-
ding willen inzetten, is in 2013 de Leergang 
Ervaringsdeskundigheid Veerkracht ont-
wikkeld. In de leergang is ruimte voor zelf-
onderzoek en voor het benutten van erva-
ringsdeskundigheid in de praktijk. 
Leidraad in de leerroute zijn de eigen ont-
wikkelwensen rond professionalisering 
van ervaringskennis en de context van de 
eigen beroepspraktijk. De LEV richt zich 
op een brede beroepspraktijk in zorg, wel-
zijn en onderwijs. 

TWEE DOELEN De ontwikkeldoelen van de 
leergang hangen samen met de kwaliteiten 
waaraan tijdens de leergang gewerkt 
wordt. Het eerste ontwikkeldoel is dat de 
professionals in hun beroepspraktijken 
zelfonderzoek van cliënten, studenten en 
supervisanten kunnen faciliteren, met het 
oog op het ontwikkelen van ervaringsken-
nis en de daarmee verbonden veerkracht. 
Het begeleiden van zelfonderzoek bete-
kent ook omgaan met zelfonthulling van 
jezelf en degenen die begeleid worden en 
zo ondersteuning bieden in het hanteren 
van grenzen, autonomie en eigen regie. 
Het tweede ontwikkeldoel is dat LEV-deel-
nemers een bijdrage leveren aan het ken-
nisdomein van ervaringsdeskundigheid en 
in staat zijn om collega’s, teams en organi-
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saties te adviseren middels thema’s, werk-
wijzen en werkvormen die bijdragen aan 
emancipatie. Dat betekent ook het taboe 
overstijgen van het hebben van psychische 
problemen en afhankelijk zijn van hulp. 
Beoogd wordt een ruimte te creëren waar-
in zelfhulp, zelfregie en keuzen maken on-
dersteund wordt. De professionals werken 
in de LEV dan ook aan de kwaliteiten coa-
chen en adviseren. 
Een adviseur ervaringsdeskundigheid:

Teams die aan het begin van de bijeen-
komst sceptisch waren over werken met 
ervaringsdeskundigheid en de herstel-
visie, waren aan het eind betrokken en 
actief bezig met nadenken over her-
stelondersteuning. De teamleden werden 
uitgenodigd om verhalen te delen over 
situaties waarin het tegenzat en ze een 
beroep moesten doen op eigen vermogens 
en op anderen, om iets heel naars te bo-
ven te komen. Vervolgens werd, aan de 
hand van een werkvorm, gelegenheid ge-
boden om samen te onderzoeken welke 
persoonlijke en situationele factoren 
hebben bijgedragen aan het eigen unie-
ke herstel.

MEERWAARDE Ervaringsdeskundigheid 
verschaft hoop, onder andere door de rol-
modelwerking. Moeilijke levensomstandig-
heden worden hanteerbaar of gaan voor-
bij. Een supervisor die met eigen 
depressies heeft geworsteld, een coach die 
van binnenuit weet hoe het is je ontheemd 
te voelen door migratie, een huisarts die 
zelf aan borstkanker leidt - ze hebben vaak 
zelf een beroep moeten doen op een hulp-
verlener en soms voelden ze zich daarbij 
gereduceerd tot dat ene aspect van zich-
zelf: het probleem. Van binnenuit weten  
ze welke bejegening en begeleiding be-
hulpzaam zijn. Ook dat wordt tot erva-
ringskennis ontwikkeld en blijkt een meer-
waarde te hebben. 

EYEOPENER In de LEV hanteren wij de vol-
gende omschrijving van ervaringsdeskun-
digheid: 
 - diepgaand doorleefde life-events, exis-

tentiële ervaringen, psychische crises, 
migratiegeschiedenis, geschiedenissen 
van emotioneel onbegrip of verwaarlo-
zing, uitsluiting;

 - met alle gevolgen daarvan voor zelf-
beeld en zelfbeleving, lichamelijk wel-

Figuur 1 De eyeopener: cyclus van ervaringsdeskundigheid.
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zijn, sociale rollen en maatschappelijke 
positie; 

 - het unieke vermogen om te hernemen, 
veerkracht en inspiratie te ervaren en 
deze te kunnen inzetten voor anderen.

Ervaringsdeskundigheid ontwikkelen 
mensen door verbinding te maken met 
zichzelf en daar woorden en methoden 
voor vinden. (Hoe hervinden zij zichzelf? 
Hoe verlopen herstelprocessen?) De des-
kundigheid wordt ook ontwikkeld door  
ervaringsverhalen te delen en te onderzoe-
ken, door erop te reflecteren en zich rele-
vante theorieën en werkwijzen eigen te 
maken. Het model van de eyeopener ver-
beeldt [binnen de LEV) het cyclische pro-
ces van het ontwikkelen van ervaringsdes-
kundigheid (zie figuur 1). 
Kenmerkend voor dit cyclische proces is 
de vrije ruimte die nodig is om zelfonder-
zoek mogelijk te maken. Michael White 
stelt dat er vrije ruimte nodig is om ‘op je 
eigen voorwaarden tevoorschijn te komen, 
transformatie door te maken, identiteits-
aanspraken te doen en je leven vorm te ge-
ven in overeenstemming met wat je dier-
baar is’ (White, 2009). 
De vorm van de eyeopener is gebaseerd op 
een oog dat naar binnen en naar buiten 
kijkt. De bovenste lijn van de eyeopener 
staat voor het proces van expliciteren van 
de ontwikkelde ervaringskennis. De on-
derste lijn verbeeldt het innerlijk proces, 
datgene wat minder gemakkelijk onder 
woorden te brengen is: wat je voelt en je 
overvalt in het proces van delen, of nader-
hand, als je onderweg bent naar huis, of  
’s avonds, als je verbinding maakt met je 
innerlijk zelf. Je kunt dit zien als een groei-
proces, waarin je leert omgaan met gevoe-
lens van kwetsbaar en veerkrachtig zijn. 

Het kan aanvoelen als zingeving of als een 
spirituele ervaring; zich ontvouwend en 
ontplooiend in een toenemend zelfvertrou-
wen. De expertise uit dit proces kan benut 
worden voor anderen. 

LICHAMELIJK GEWAARZIJN In de leergang 
neemt het benutten van de intuïtie, het  
lichamelijk gewaar zijn en verbinding met 
gevoelsgewaarwordingen een grote plek 
in. Ons lichaam is een basale werkelijk-
heid in ons bestaan en in feite is ons li-
chaam altijd in wisselwerking met onze  
innerlijke bewegingen en met de omgeving 
waar we in verkeren (Van Duin, 2015). 
Mensen zijn zich in verschillende mate be-
wust van hun fysieke reactie op gevoelens 
en situaties, en nemen die ook in verschil-
lende mate bij anderen waar. Het is een  
gegeven dat deze fysiologische reacties  
invloed hebben op onszelf en op de inter-
actie. Verbinding met lichamelijk ervaren 
helpt bij ervaringsleren, zelfsturing, au-
thenticiteit en in het contact met anderen. 
Lichamelijk gewaar zijn maakt verbinding 
voelen met intuïtie gemakkelijker en 
draagt bij aan het ontwikkelen van een in-
nerlijk kompas van je zijn en bewegen in 
de wereld. 
Een contactfunctionaris diversiteit:

Focussen en intuïtie is voor mij tijd ma-
ken en even stilstaan bij en voelen wat 
ik echt voel. Ik kom steeds tot mijzelf 
door echt te luisteren naar wat ik voel. 
Migranten van mijn afkomst hebben 
vaak de neiging problemen voor zich te 
houden. Men is bang dat het verdriet pu-
bliek wordt. Dat hun verhaal door de 
monden van anderen verteld wordt en 
dat ze niet op de juiste manier geholpen 
worden. Omdat ik tijdens de supervisie 
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open ben geweest over mijn migratiepro-
ces, heb ik deze ervaring kunnen verdie-
pen en kan ik hem nu inzetten om het 
spanningsveld tussen cliënten en hun 
begeleiders weg te nemen. Ik heb lang ge-
dacht dat ik het niet eens kon zijn met 
mijn verhaal. Zelfacceptatie is een be-
langrijke stap in mijn leven geweest. 
Mijn verhaal is in de wereld. Ik ben meer 
dan een migrant: ik geef beweging aan 
mijzelf en aan de wereld. 

ZOEKTOCHT NAAR BETEKENISGEVING 
Het onder woorden brengen van inten- 
se ervaringen die gevoelsmatig wel bekend 
zijn, is voor veel LEV-deelnemers in de 
context van professionaliteit vernieuwend. 
Zin ontlenen aan moeilijke perioden is niet 
vanzelfsprekend overdraagbaar in je pro-
fessionele bagage. De moeilijke levens- 
ervaringen zijn niet alleen een teken van 
veerkracht, maar staan ook voor beperkin-
gen en belemmeringen. 
Het ontwikkelen van ervaringskennis heeft 
evenzeer waarde in het managen van be-
perkingen; het kan jaren duren om uit te 
vinden hoe dingen aangepakt kunnen wor-
den. Dat blijkt voor veel mensen een door-
gaand leerproces te zijn. Iemand kan bij-
voorbeeld ervaring opdoen met het 
aangeven van grenzen en het aanvaarden 
van beperkingen (Kool, Boumans & Visse, 
2013). 
Een professional die door levensgebeurte-
nissen is uitgevallen, kan geconfronteerd 
zijn met gevoelens van schaamte en ontoe-
reikendheid; hij kan zich aangetast voelen 
in zijn autonomie. Te meer als anderen  
(zoals collega’s) vooral oog hebben voor 
de kwetsbaarheid en beperking. Door het 
stigma van anderen kan een ‘zelfstigma’ 
ontstaan. Met het ontwikkelen van erva-

ringsdeskundigheid worden deze ingrij-
pende ervaringen herijkt en gewaardeerd. 
Ervaringsdeskundigheid bewerkstelligt 
een vernieuwde professionele zelfstan- 
digheid. Datgene dat geweerd werd uit het 
professionele domein - soms gaat het daar-
bij ook om personen - wordt nu erkend en 
welkom geheten. 
Een docent en behandelaar ggz:

Ik merk nu dat de kwaliteit ‘contact met 
mezelf ervaren en dit contact kunnen be-
nutten in de ontmoeting met anderen’ voor 
mij meer concrete betekenis heeft gekre-
gen. Mijn ervaring met sociale buitenslui-
ting ten gevolge van mijn ziekte, en daar-
door een verminderd gevoel van 
eigenwaarde, verklaart voor mij ook de on-
zekerheid die ik voel in het contact maken 
met mezelf. Deze vorm van zelfstigma ben 
ik me bewust geworden. Het is voor mij 
heel wezenlijk dat ik dit ontdekt heb. Ik 
ben me bewuster van de momenten waar-
op ik ervaringsdeskundigheid inzet. Mijn 
eigen geschiedenis heeft een plek gekregen 
en ik kan deze nu beter inzetten in mijn 
werk als coach/docent en hulpverlener. 

Jezelf bevrijden van stigma en zelfstigma 
geeft een gevoel van veerkracht en zelfre-
gie. Het volgende citaat laat zien hoe zelf-
waardering ervaren een balans is tussen 
autonomie en verbondenheid. En hoe de-
licaat het proces is, om als begeleider ook 
oog te hebben voor subtielere vormen van 
diskwalificatie, zowel naar anderen als 
naar jezelf. 
Een docent hoger onderwijs:

Het lijkt op een zelfevaluatie, weer naar 
mezelf kijken of met mezelf bezig zijn. De 
opgedane ervaringen hebben een innerlij-
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ke zelfdiskwalificatie achtergelaten en 
mijn zelfwaardering aangetast. Het bezig 
zijn met deze thema’s vraagt veel aandacht 
en energie. Maar omdat ik het nut hiervan 
zie, neem ik de lasten voor lief. Het lijkt als 
een krachttraining: pijnlijk, maar je boekt 
progressie en daardoor kan de zelfwaar-
dering weer groeien.

KRACHT EN KWETSBAARHEID Als profes-
sionals degenen die zij begeleiden meer  
faciliteren in het benutten van hun eigen 
ervaringskennis, kunnen deze cliënten en 
klanten kracht ervaren naast het kwets-
baar zijn. Ervaringsdeskundigheid benut-
ten vraagt om verbinding maken met 
kwetsbaar zijn, er diepgaand weet van 
hebben hoe dat voelt; dat is juist ook een 
kracht. 
In zorg- en sociaalagogisch onderwijs 
heerst veelal de opvatting dat kwetsbaar-
heid tonen een risico is, omdat cliënten  
je grenzen kunnen overschrijden. Deze 
misvatting kan de authenticiteit van erva-
ringsdeskundigheid in de weg staan. Van 
een professional met ervaringsdeskundig-
heid wordt verwacht dat hij nabij kan en 
durft te zijn. 
In het opbouwen van een vertrouwens-
vol contact is het belangrijk om af te 
stemmen op wat passend voelt; die af-
stemming kan elke keer anders zijn. 
Daarin moet de professional met erva-
ringsdeskundigheid omgaan met zichzelf 
en met dat wat de ander oproept aan ge-
voelens en betrokkenheid. 
Aangezien de beroepssocialisatie als pro-
fessional je vaak op het spoor zette van 
professionele en wetenschappelijk ken-
nis, en minder op het spoor van eigen  
ervaringskennis, vraagt het inzetten  
van ervaringsdeskundigheid opnieuw 

verbinding maken met eigen ervaringen. 
Een leersupervisor:

Loslaten vind ik maar een ‘zo zo’-begrip. 
Hoe vaak zeggen hulpverleners niet te-
gen hun cliënten dat ze moeten loslaten? 
Ik vraag mij af of zo’n hulpverlener weet 
of begrijpt wat hij zegt. Misschien wel 
als het een hulpverlener is die zelf bereid 
is geweest om los te laten, of - beter - als 
hij geleerd of ervaren heeft welke proces-
sen het loslaten van belang maakten. En 
dan nog is ieder proces van loslaten 
uniek, waarover misschien in generali-
serende zin te zeggen valt dat zekerheid 
niet bestaat. Echter dat het niet bestaat 
wordt ook inzichtelijk als je het daad-
werkelijk hebt beleefd. Ik denk dat je je 
met de grillen moet verzoenen, dat je 
daarin je weg moet zoeken. Loslaten van 
wat was; het gevoel van onkwetsbaar-
heid, het tijdloze leven, wat er was voor 
het life-event.

TOT BESLUIT De LEV voorziet in een be-
hoefte, nu in het vakgebied van zorg, wel-
zijn en onderwijs het gebruiken van erva-
ringsdeskundigheid een belangrijke 
vernieuwing en verrijking is gebleken. Er-
varingskennis wordt in toenemende mate 
(h)erkend als een vitale, helende bijdrage 
aan herstelprocessen van cliënten. Spre-
ken en luisteren vanuit eigen ervaring 
heeft een veerkrachtige werking, de eigen 
verhalen genereren een geboeid zijn en be-
trokken raken, ervaringskennis wordt er-
varen als levende gevoelvolle kennis. 
Omdat het proces van ervaringsdeskundig-
heid benutten veel vraagt van betrokke-
nen, is het belangrijk dat er op diverse be-
roepsniveaus professionals werkzaam zijn 
die de vernieuwing begrijpen en kunnen 
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faciliteren. Soms moeten we daarom onze 
werkprocessen in de beroepspraktijken 
herzien. 
We sluiten af met een voorbeeld van de 
Hogeschool van Amsterdam. Een docent 
hoger onderwijs:

Op onze opleiding sociaalpedagogische 
hulpverlening zijn we met een aantal do-
centen en onderzoekers bezig om erva-
ringskennis als derde kennisbron een 
plek te geven op de opleiding. Aandachts-
punten bij de begeleiding van de eerste-
jaars, die ik heb opgesteld naar aanlei-
ding van gesprekken met collega’s en de 
ervaring uit de opleiding, zijn als volgt: 
geen vaste structuren maar werken van-
uit eigen intuïtie en vrije ruimte. Geen 
top-downrelatie, maar gelijkheid en fa-

ciliterende opstelling. Ervoor waken te 
veel richting de rol van de hulpverlener 
te praten. (Het gaat in eerste instantie 
om betekenis geven aan eigen ervaring. 
Dit komt in jaar twee.) Mogelijk werken 
met ‘beschermjassen’, kracht en herstel-
tools. Opletten en aangeven dat je eigen 
ervaring heel persoonlijk is, dat je iets 
kunt herkennen in het verhaal van de 
ander, maar dat de ander eigen oplos-
singen of belevingen heeft. Tips en ad-
viezen voorkomen (dus luisteren zonder 
oordeel). 
De houding zal dus eerder zijn: zich 
luisterend en vragend opstellen, de an-
der betekenis laten geven aan het eigen 
verhaal, commitment creëren en veilig-
heid bieden.
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