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Beroepsmatige ervaringsdeskundigen zullen een 
waardevolle rol vervullen in de buurtteams. Partijen 
die subsidie aanvragen voor het uitvoeren van de 
dienstverlening van Buurtteams Amsterdam worden 
gevraagd een plan in te dienen hoe zij invulling gaan 
geven aan de inzet van ervaringsdeskundigen.  
 

 
Ervaringsdeskundigen zetten hun ervaring professioneel 
in. Een waardevolle rol in een buurtteam stelt eisen aan 
hun deskundigheid. Het gaat hier om een betaalde 
functie.  
 
Een plan om ervaringsdeskundigen in te zetten bevat 
aandacht voor inschaling en functieomschrijving, met 
ruimte voor deskundigheidsbevordering (bijvoorbeeld 
door aansluiten bij stedelijk georganiseerde intervisie en 
trainingen). 
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De inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen kan een 
waardevolle toevoeging zijn in de zorg en 
ondersteuning van mensen. Dat heeft te maken met 
de aandacht voor herstel.  
Daarmee treedt voor niet-ingewijden de nodige 
spraakverwarring op. Iedereen kan namelijk putten 
uit eigen ervaringen. Deze ervaringskennis kan door 
medewerkers van de buurtteams zeker benut 
worden voor persoonlijke ontwikkeling en reflectie 
op houding en gedrag in contact met de 
Amsterdammer. Naast deze eigen ervaringskennis 
wordt  de term  ‘ervaringsdeskundigheid’ gebruikt 
voor de beroepsmatige inzet ervan voor herstel en 
herstelondersteuning.   
 

Een beroepskracht met ervaringskennis is niet 
ervaringsdeskundig. Ervaringsdeskundigen zijn opgeleid 
voor verschillende rollen en functies. Een passende 
opleiding richt zich met praktijkleren, trainingen, lessen en 
intervisie op deze kwalificaties. 
 
Ervaringsdeskundigen zijn complementair aan andere 
beroepskrachten. Dat komt doordat zij hun 
ervaringskennis beroepsmatig inzetten voor herstel en 
ondersteuning van bewoners en om teamgenoten vanuit 
het perspectief van de bewoners naar problemen en 
oplossingen te laten kijken. In deze context als 
aandachtsfunctionaris in een buurtteam.   
 
 

Vanwege deze nieuwe rol van ervaringskennis in de 
buurtteams zal er sprake zijn van een 
ontwikkelopdracht voor aanbieder, professional én 
ervaringswerker. De buurtteams kennen straks de 
beroepsmatige variant in de rol van 
ervaringsdeskundige.  
 

De positie van ervaringsdeskundigen is in de praktijk niet 
gemakkelijk. Ervaringsdeskundigen vervullen niet alleen 
een aanvullende maar ook een kritische rol, wat niet altijd 
op prijs wordt gesteld. Zij worden niet altijd serieus 
genomen door andere beroepskrachten, die zich beroepen 
op hun opleiding en/of werkervaring. Tegelijkertijd kunnen 
zij een belangrijke steun zijn voor hun collega’s bij de 
gezamenlijke reflectie over de transitie naar een 
participatiesamenleving en wat die betekent voor hun 
handelen. Dit gaat vaak wel gepaard met 
rolonduidelijkheid over wie wat doet, of wie waarvoor 
verantwoordelijk is.  Het verschaffen van duidelijkheid in 
deze rollen en verantwoordelijkheden maak deel uit van 
de ontwikkelopdracht.  
 
 



 
Uitgangspunt is  de positionering van een betaalde 
ervaringsdeskundigen in de buurtteams, met voldoende 
steun en ruimte vanuit de organisatie en het management 
 
Aanbieders moeten zich bewust zijn dat het positioneren 
van ervaringsdeskundigen en de samenwerking binnen 
teams niet vanzelf gaat. Het is een ontwikkelopdracht die 
tijd en energie vraagt, om de beoogde synergie tussen de 
verschillende krachten tot zijn recht te laten komen.  
 

De ervaringsdeskundige is inzetbaar als persoonlijk 
begeleider en als schakel/vertrouwenspersoon in het 
contact tussen het buurtteam en de Amsterdammer. 
De ervaringsdeskundige kan ook een verbindende 
schakel zijn in peer-to-peer contact tussen 
Amsterdammers in de buurt.  
 

Binnen een buurtteam is een ervaringsdeskundige 
aandachtsfunctionaris voor het burgerperspectief binnen 
het team. De ervaringsdeskundige aandachtsfunctionaris 
houdt het buurtteam scherp zodat zij niet voor of over de 
burgers zorgen (aanbod denken), maar mét hen zoeken 
naar oplossingen. Dat is belangrijk in zowel het eerste 
contact, triage als bij complexe problematiek. 
 
De ervaringsdeskundige is een belangrijke verbindende 
schakel in het contact met buurtbewoners. Bouwen aan 
wederzijdse erkenning en vertrouwen is essentieel voor  
het versterken van de synergie van het buurtteam met 
informele en peer-to-peer krachten. 
 

De invulling van de rol van ervaringsdeskundige 
wordt per buurtteamorganisatie samen met 
ervaringsdeskundigen bepaald. Daarbij is het ook 
mogelijk om ervaringsdeskundigheid te combineren 
met andere reguliere functies. Waar de  rol van 
ervaringsdeskundige in de GGZ al langer binnen de 
uitvoering bekend is, is dit voor de buurtteams in het 
gemeentelijke domein een nieuwe ontwikkeling. 
Inschrijvers wordt gevraagd een plan in te dienen hoe 
zij die ontwikkeling samen met ervaringsdeskundigen 
willen inzetten.  
 

Ervaringsdeskundigheid inzetten is niet vrijblijvend en 
vraagt commitment aan de stedelijke opdracht om meer 
oplossingsgericht te werken, samen met bewoners  
Dit vraagt van de buurtteams ambitie en commitment 
(dragende visie). 
  
Ervaringsdeskundigen hoeven niet kwartier te maken voor 
hun eigen rol en positie in het buurtteam, hun belang en 
potentie moeten vooraf erkend worden.  
 

Van de buurtteamorganisaties wordt ook verwacht 
dat zij de professionals toerusten voor de 
samenwerking met de ervaringsdeskundigen, de 
ervaringsdeskundigen ondersteunen bij de 
doorontwikkeling van de mogelijke variatie van rollen 
en ook de ruimte bieden voor onderlinge 
kennisdeling in de stad.  
 

Toerusten voor samenwerking vanuit drie perspectieven 
(t.w. van bewoners, buurtteamcollega’s en informele 
krachten in de buurt) is iets wat niet door een korte of 
losse training voor alleen de ervaringsdeskundigen gaat 
slagen: het is een proces dat gezamenlijk, in de praktijk en 
onder begeleiding in gang gezet wordt.  
Als iedereen iets anders moet gaan doen dan wat hij of zij 
gewend was, betekent dat ook dat ieder vanuit deze drie 
perspectieven de kans moet krijgen dat nieuwe in de 
praktijk te leren en te ontwikkelen. Cyclisch lerend van en 
met elkaar moeten de uitkomsten vervolgens 
verduurzaamd worden tot effectieve, erkende werkwijzen 
die per buurt kunnen verschillen. 



 
Behalve deze samenwerking zal er voor de drie 
perspectieven, afzonderlijk ruimte moeten komen (blijven) 
om op verhaal te komen en de eigen krachten te 
versterken. Voor ervaringsdeskundigen is dat door  
deelname aan (stedelijk georganiseerde) 
deskundigheidsbevordering, intervisie en netwerk. 
 

 1 
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