
Verslag ANE ZOOM-college “Iedereen is ervaringsdeskundig” met Trudy Jansen 

Woensdag 17 juni presenteerde het ANE het college “Iedereen is ervaringsdeskundig”. Voor de 

eerste keer niet op een fysieke locatie maar online met behulp van het programma ZOOM.  

In deze eerste online-setting, die voor ons nog wat onwennig aanvoelde, deelde Trudy Jansen met 

ons haar mening over de stelling “iedereen is ervaringsdeskundig”. Zoals met veel in het leven bleek 

de stelling om nuance te vragen. Berend presenteerde het uur en stelde, mede aan de hand van de 

chatfunctie, vragen van kijkers aan Trudy.  

 

De kijker praat mee met behulp van polls en de chatfunctie 

Berend trapte het college af met dat hij zich er wel in kon vinden dat iedereen op een bepaalde 

manier wel ervaringsdeskundig(e) is maar dat het hebben van (levens)ervaring je nog niet meteen tot 

deskundige maakt. De circa veertig kijkers waren verdeeld over deze stelling zie afbeelding.     

 

Hieronder alvast een voorproefje van het verhaal van Trudy. Bekijk haar hele presentatie en de 

video van de uitzending via onze website.  

 

De ontwikkelingen rondom ervaringsdeskundigheid in de afgelopen twintig jaar 

Trudy is een jaar geleden begonnen de stelling te verdedigen dat iedereen ervaringsdeskundig is.  

“Twintig jaar geleden was er helemaal geen discussie over de term ervaringsdeskundige. Als je met je 

ervaring werkte dan was je ervaringsdeskundige. Het was zo normaal dat je de term niet eens 

gebruikte”. Daarna, zo ging ze verder, is er veel gebeurd op het gebied van “Ervaringsdeskundigheid”. 

Trudy haar conclusie is dat bijna iedereen wel scholing voor iets gedaan heeft en anderzijds ervaring 

op allerlei vlakken heeft opgedaan. “Het is heel moeilijk om scholing en ervaring te scheiden”.    

 

De definitie van “ervaringsdeskundige” hangt ook af van de sector waarin men het er over heeft 

Ook hangt het erg van de sector af hoe men met mensen met ervaring omgaat. Ze vertelt dat de 

“herstelbeweging” bijvoorbeeld de ervaringsdeskundige sterk omarmt heeft. In een sheet laat ze zien 

dat de ervaringsdeskundigen op veel plaatsen werken. En ze schat in dat in de afgelopen jaren de 

meeste ervaringsdeskundigen als beleidsmedewerker werkten. “Bijvoorbeeld bij de circa 400 

patiëntenverenigingen die Nederland telt zit altijd wel iemand met eigen ervaring.”    

 

https://www.amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl/ane-colleges/


  

En nog verder ingezoomt: 

 

 

Ze maakte ook onderscheid tussen betaalde ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. “De 

belangenbehartigers en onderzoekers zijn vaak vrijwilligers.”   

De hele uitzending en de powerpoint presentatie vind je op de ANE website.  

Help ons! 

We hoorden dat mensen zich een beetje alleen voelden tijdens het college. Dit terwijl we de colleges 

juist bedoeld hebben om mensen te verbinden. We onderzoeken hoe we dat beter kunnen doen de 

volgende keer. Als jij nog ideeën en of suggesties hebt horen we het graag. Mail ons. 

Dank jou wel 

Wat leuk dat je er bij was. We zijn blij met jouw interesse en enthousiasme! En we bedanken 

nogmaals Trudy voor haar mooie uiteenzetting over de stelling “iedereen is ervaringsdeskundig”.  

https://www.amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl/ane-colleges/
mailto:info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl?subject=Tips%20en%20of%20suggesties%20voor%20de%20ANE%20colleges

