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Inleiding 

Begin 2019 werd het initiatiefvoorstel “Hup Ervaringsdeskundigen” unaniem 
aangenomen. Essentie; “Een grotere inbreng van ervaringsdeskundigen in beleid en 
uitvoering”. Kwartiermaker Berend de Groote kreeg opdracht om met 
ervaringsdeskundigen een netwerk te vormen, vrij voor iedereen en los van bestaande 
structuren. Tegelijk werd verzocht met dit netwerk advies uit te brengen op een 
aantal actuele thema’s. Deze opdracht luidde de geboorte in van het Amsterdams 
Netwerk Ervaringskennis (www.amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl) én hiermee 
een nieuwe beweging in het Amsterdams veld van ervaringsdeskundigheid. Een 
bewogen jaar. Wat deden we? Wat is er bereikt en wat niet? Wat staat in de planning 
en hoe kunnen we samen verder bouwen? In dit eerste jaarverslag van het 
Amsterdams Netwerk Ervaringskennis, nemen wij u mee op onze ontdekkingsreis. 
Een ontdekkingsreis van ambtenaren, professionals en vooral “gewone 
Amsterdammers”, op zoek naar een Amsterdam waar iedereen zich gewaardeerd en 
gehoord voelt.  

Berend de Groote juni 2020 

 

  

http://www.amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl/
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Samenvatting, adviezen & conclusie 
Het unaniem aangenomen initiatiefvoorstel “HUP Ervaringsdeskundigen” heeft een 
stevige impuls gegeven aan meer gebruikersbetrokkenheid bij het gemeentelijk 
sociaal beleid en het zich organiseren van ervaringsdeskundigen in het Amsterdams 
Netwerk Ervaringskennis.  
Dit ANE ziet ervaringsdeskundigheid als dé sleutel om (sociaal) beleid beter te laten 
aansluiten op wat Amsterdammers nodig hebben en ervaringsdeskundigen als dé 
sleutelfiguren om het vertrouwen tussen Amsterdammer en gemeente te vergroten. 
Het ANE stimuleert gemeente en organisaties daarom actief “ervaring” als belangrijke 
kennisbron te benutten en staat (potentiële) ervaringsdeskundigen bij zich te 
organiseren en hun kennis te ontwikkelen. Het ANE vormt zo de verbindende schakel 
én het vliegwiel die de diversiteit aan individuele ervaringen en initiatieven verrijkt. 
De ontwikkeling naar Buurtteams biedt concreet de kans ervaringsdeskundigheid te 
waarderen met “echte banen”. Ook binnen de gemeente beginnen zich kansen af te 
tekenen. Het ANE ontwikkelt zich daarbij tot hét kenniscentrum en dé verbindende 
schakel naar “expertise rond ervaringsdeskundigheid”. De vele kleinere initiatieven 
biedt deze verbinding een stevigere basis voor hun expertise. Organisaties die de inzet 
van ervaringsdeskundigen overwegen ‘en de ervaringsdeskundigen zelf biedt dit een 
beter inzicht in de mogelijkheden.  

Advies 1: Stimuleer doel-relationeel werken als uitgangpunt in elk gemeentelijk 
handelen. Voor het gebruik van de participatieparagraaf in het Sociaal domein, is 
het wenselijk het betrekken van Amsterdammers in een “Leidraad Sociaal” 
nadrukkelijker vast te leggen. 

Advies 2: Betrek de mensen die het betreft van het begin af aan en houdt hen ook 
betrokken in monitoring, evaluatie en bijsturing.  

Advies 3: Durf het aan, schep (formatie)ruimte voor beroepsmatig werkende 
ervaringsdeskundigen en faciliteer een leeromgeving voor alle betrokkenen.  

Advies 4: Faciliteer dat het ANE zich verder ontwikkelt tot hét kenniscentrum en 
aanspreekpunt voor organisaties en individuele (potentiële) ervaringsdeskundigen. 
Waarbij competentieversterking en de ontwikkeling van ervaringskennis altijd 
gestoeld zijn op werken en leren met elkaar, van elkaar en in de praktijk 

Advies 5: Faciliteer dat het ANE zich verder ontwikkelt tot hét kenniscentrum en 
aanspreekpunt voor organisaties en individuele (potentiële) ervaringsdeskundigen. 
Waardoor vraag en aanbod elkaar beter weten te vinden en (financierings-) 
mogelijkheden transparanter worden.  

Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis heeft zich sinds haar Kick-Off in juni 2019 
ontwikkeld tot hét vliegwiel in de emancipatie van ervaringsdeskundigen. Toch blijft 
aandacht noodzakelijk, want alhoewel de waardering voor ervaringskennis enorm 
gegroeid is, is de inzet van (beroepsmatig werkende) ervaringsdeskundigen en het 
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betrekken van ervaringsdeskundigen bij beleidsvorming nog geen 
vanzelfsprekendheid. 

Het initiatiefvoorstel 
“…Dit initiatiefvoorstel gaat over zeggenschap in de zorg. Over regie hebben over je eigen 
leven. Kunnen kiezen. Over je stem laten horen, maar ook gehoord worden. Over hoe 
verhalen en ervaringen van mensen die zorg ontvangen bijdragen om ook voor andere 
mensen de zorg beter te maken.  
Waarom denkt GroenLinks dat daarmee de zorg beter wordt? Mensen die het zelf 
meemaken vertellen vaak hele andere verhalen dan stapels beleidsstukken. 
Ervaringsdeskundigen kunnen ook soms met betere ideeën komen hoe je iets beter, 
goedkoper en efficiënter aan kunt pakken, doordat zij soms jarenlange ervaring hebben. 
Grote lacunes in het beleid, menselijke fouten en waar beleid niet werkt, blijken het beste 
uit de praktijk.  
Maar ook juist kleine dingen als bejegening en communicatie zijn vaak cruciaal in een 
overgeorganiseerd systeem van regels, contracten, uren en bureaucratie. Die kleine 
dingen moeten we blijven zien en ons bewust zijn van wat het betekent voor mensen om 
zorg nodig te hebben. Let wel: dit betekent niet dat enkel negatieve verhalen of klachten 
gedeeld moeten of hoeven te worden. Juist ook positieve verhalen en ervaringen kunnen 
de zorg beter maken. Delen wat goed gaat kan inspiratie geven aan anderen en 
zorgverleners en professionals sterken in het werk dat zij dagelijks doen…”. 

(L. Grooten  oktober 2018) 
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De beantwoording 
Geachte leden, 
Op 16 oktober jl. is door het raadslid mevrouw Grooten het initiatiefvoorstel 
“Zeggenschap in de zorg- HUP-ervaringsdeskundigen!” ingediend. In dit 
initiatiefvoorstel wordt het college gevraagd gemeentelijk beleid op het gebied van 
ervaringsdeskundigheid op te frissen waarbij een breed spectrum aan aanbevelingen 
gedaan op het gebied van onder andere werk, beleidsparticipatie, zeggenschap in 
zorgrelaties, subsidieregeling en het vergroten van kennis. Dit voorstel is de eerste 
van een reeks door mevrouw Grooten aangekondigde initiatiefvoorstellen over meer 
zeggenschap. Het college adviseert de raad in te stemmen met de inhoud en richting 
van het initiatiefvoorstel én het vraagt de raad de tijd om de aanbevelingen mee te 
kunnen nemen in de stedelijke beweging om de kennis van ervaringsdeskundigen 
beter in de stad te positioneren. 

(Ambtelijk beantwoording Johan de Vries 11 januari 2019) 

Het besluit 
Op 17 januari stemde de Commissie Zorg unaniem in met het initiatiefvoorstel van 
GroenLinks en de bestuurlijke reactie daarop betreffende het versterken van de 
positie van ervaringsdeskundigen in het sociaal domein. De Commissie stemde tevens 
in met het aanstellen van een stedelijke kwartiermaker voor het versterken van de 
inzet en emancipatie van ervaringsdeskundigen en het ontwikkelen van een 
kennisnetwerk. 

Hiermee geeft het college verdere invulling aan het coalitieakkoord en richting aan: 

• Het formuleren van een visie op (de inzet van) ervaringsdeskundigen. 

• Ondersteuning van de voortgaande emancipatie van ervaringsdeskundigen. 

De opdracht 
“Het faciliteren van de stedelijke beweging om de kennis van ervaringsdeskundigen beter 
te positioneren”  
 
(opdrachtgever Johan de Vries, februari 2019) 

 

Doel 
Ervaringsdeskundigheid én ervaringsdeskundigen een gelijkwaardige positie 
verschaffen in beleid én uitvoering binnen het Sociaal Domein van Amsterdam. 
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Taakomschrijving Kwartiermaker 
De kwartiermaker: 

• Zal de vorming faciliteren van een kennisnetwerk, dat de condities kan 
schetsen die nodig zijn om de omslag naar een gelijkwaardige positionering 
van ervaringsdeskundigen in een meer inclusieve stad te maken. 

• Zal in dit stedelijk kennisnetwerk van betrokken Amsterdammers de stedelijke 
benadering/visie toetsen en van werkzame principes voorzien. 

• Zal de concurrentie tussen organisaties helpen ombuigen naar samenwerking 
en netwerkleren. 

• Zal ervaringsdeskundigheid agenderen als een domein overstijgend 
onderwerp. 

• Agendeert en structureert de opbrengsten uit het kennisnetwerk welke binnen 
het Sociaal Domein de condities en bouwstenen zullen vormen voor de 
emancipatie van de ervaringsdeskundigen. 

• Zal hierin nauw optrekken met wisselende ervaringsdeskundigen, welke als 
copiloot mede uitvoering geven aan deze verbindende opdracht. 

• Maakt specialisaties en taakverdeling tussen ervaringsdeskundigheids- 
organisaties duidelijker. 

·Met als resultaat: 

Een kennisnetwerk dat de positie van de kennis van ervaringsdeskundigheid verstevigt. 
1. Een advies voor: 

• Ontwikkeling van de gemeente tot inclusieve werkgever, die de inzet van 
ervaringsdeskundigen waardeert met echte banen. 

• Verscherpte eisen bij aanbesteding van zorg en jeugdhulp t.a.v. een vergrote 
zeggenschap van mensen. 

• Meer zekerheid voor kleine initiatieven die ervaringsdeskundigen opleiden en 
afvaardigen. 

• Een standaard Participatieparagraaf ervaringsdeskundigen in beleidstukken. 

• Het zorgdragen voor passende opleidingsplaatsen voor mensen met ervaring, 
zowel voor beroepskrachten als voor vrijwilligers. 

• Halfjaarlijkse bijeenkomsten waarin het kennisnetwerk visie én concrete 
stappen uitwerkt voor de verdere ontwikkeling. 
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De kwartiermakers Ervaringsdeskundigheid 
 
Berend de Groote.  
Berend begon in 1999 in Amsterdam bij de toenmalige Sociale Dienst (nu WPI). 
Aandacht voor Amsterdammers “die niet gezien worden” loopt als een rode draad 
door zijn loopbaan. Berend: ‘“Hup Ervaringsdeskundigen” van Raadslid Lene Grooten, 
sprak mij gelijk aan. Betrek ervaringsdeskundigen actief bij de uitvoering en 
ontwikkeling van beleid’. “Dat is een opdracht die past bij de huidige tijd’. 
 

Reinier Schippers (“copiloot”) 
Reinier wist een verslaving te overwinnen en zet zich sindsdien al jaren in voor o.a. 
mensen in de maatschappelijke opvang of met een verslavingsachtergrond. Reinier, 
een netwerker “pur sang” is tevens voorzitter van het Stedelijk Groot MO-GGZ.  
 

Astrid Philips (“copiloot”) 
Astrid groeide op in armoede en kampte met GGZ-problematiek. Inmiddels is zij al 
jaren docent op de HVA, landelijk o.a. actief bij de EDASU en in Amsterdam bij 
TeamEd. Eén van Amsterdams meest prominente ervaringsdeskundigen! 
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Kernwaarde 

Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) is en blijft open voor iedereen die wil 

bijdragen aan een gelijkwaardige positie voor ervaringskennis en ervaringsdeskundigen 

en/of zich wil ontwikkelen tot ervaringsdeskundige. Het ANE verbindt, ondersteunt en 

verrijkt de kennis die er in de stad al is, maar neemt geen rollen over. Het is een door 

ervaringsdeskundigen zelf gedragen en vormgegeven stedelijke beweging met oog voor 

zowel de belangen van ervaringsdeskundigen als die van andere professionals. Het ANE 

draagt actief uit dat het benutten van ervaringskennis loont. Ervaringskennis helpt de 

dienstverlening aan Amsterdammers in een kwetsbare positie te verbeteren! Tegelijkertijd 

waarschuwt zij voor een te lichtzinnige inzet. 

➢ Het ANE onderscheidt zich hiermee van belangenbehartigers, welke immers de 

belangen van patiënten, of andere “afhankelijke” groepen vertegenwoordigen, 

maar niet persé het belang van ervaringskennis. 

Missie 

 “Ervaringsdeskundigheid vanzelfsprekend in de dienstverlening aan Amsterdammers” 

Doelstelling  

• Het ANE staat (potentiële) ervaringsdeskundigen bij zich te organiseren, onder 

regie van de ervaringsdeskundigen zélf. 

• Het ANE is de verbindende schakel én het vliegwiel die de diversiteit aan 

individuele ervaringen en initiatieven verrijkt tot een kwalitatief hoogwaardige 

bron van ervaringskennis. 

• Organisaties die de inzet van ervaringsdeskundigen overwegen, vinden in het ANE 

de verbindende schakel naar “expertise rond ervaringsdeskundigheid”.  

 

Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) 

Een kennisnetwerk dat de positie van de kennis van ervaringsdeskundigheid verstevigt. 

Op 04 juni 2019 vond de kick-off plaats van het Amsterdams Netwerk 
Ervaringskennis (www.amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl) in Huis van de Wijk de 
Havelaar. Een onverwacht grote opkomst onderstreept de behoefte aan vereniging, 
aan een netwerk van Ervaringsdeskundigen én andere professionals samen. Het ANE 
is daarmee een feit. Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis staat open voor 
iedereen die eraan wil bijdragen. Het gaat niet om je achtergrond of ervaring. Het 
gaat om het ontsluiten van de ‘stille kennisbron’ en van ‘het betrekken van 
ervaringsdeskundigen’ naar ‘het vanzelfsprekend samen’ met ervaringsdeskundigen’. 
Want hoe het écht is om gebukt te gaan onder schulden, te moeten leven in armoede, 
met een fysieke of psychische beperking, of verslaafd te zijn, dat leer je niet uit een 
boekje. Het is de levenservaring van Amsterdammers zelf. 

Laten we ervaringskennis erkennen als gelijkwaardige kennisbron naast 
professionele en wetenschappelijk kennis. – Reinier, ervaringsdeskundige.  

In het visiedocument “Doorbouwen aan de emancipatie van ervaringsdeskundigen” 
(2020) werden de visie en doelstelling van het ANE nader beschreven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl/


Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis verbindt, ondersteunt en verrijkt de kennis die er in 

Amsterdam al is 
 

 
Wees toegankelijk, luister beter, oordeel minder, waardeer meer (Kick-off ANE) 

10 
 

Wie is ervaringsdeskundig? 
Zoveel Amsterdammers, zoveel ervaringen. En wat maakt een ervaring tot kennis? En 
wat maakt iemand met ervaringskennis deskundig of deskundige? 

 

De termen geven stof tot veel discussie en verwarring, net als de term “herstel”. 
Binnen het ANE hanteren wij onderstaand schema van Hilco Timmer en de 5 
functierollen van EDASU. Een andere vraag die vaak opkomt, is of 
ervaringsdeskundige een soortgelijke ervaring moet hebben als diegene die hij 
begeleidt. Dat is niet het geval. Het gaat er om, dat men zich verplaatsen kan in die 
ander. Overigens bleek al snel, dat al verschilt de ervaring, de obstakels (denk aan 
stigma, bejegening e.d.) die men ervaart vaak dezelfde zijn. Algemeen aanvaard is 
inmiddels dat “ervaring” alleen onvoldoende is om “ervaringsdeskundig” te zijn, 
omdat deskundigheid vereist dat men extra competenties ontwikkeld heeft. 

Ervaringsdeskundigheid is een middel en geen doel op zichzelf’’ 
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Het ANE-netwerk groeit & bloeit 
Na de kick-off steeg (en stijgt) het aantal deelnemers gestaag (341 deelnemers juli 
2020). Het ANE organiseert o.a. netwerkbijeenkomsten (“colleges”), grotere 
halfjaarlijkse bijeenkomsten en gaf “acte de préséance” op tal van bijeenkomsten en 
team-overleggen en voerde vele netwerkgesprekken (met wisselend resultaat). Een 
belangrijk onderdeel van het ANE, zijn de Werkgroepen. Deze werkgroepen zij vooral 
heel praktisch bezig en buigen zich over actuele thema’s die een binding hebben met 
het initiatiefvoorstel. Hun doel is adviezen te formuleren t.a.v. doelstellingen uit het 
initiatiefvoorstel.  
Elke werkgroep bestaat uit een mix van ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere 
professionals. Elk werkgroep kent een “Werkgroeptrekker”.  

De werkgroeptrekkers 
Al ruim voor de kick-off is met een brede “Kerngroep” (m.n. professionals) gesproken 
over het inrichten van werkgroepen, de thema’s daarvan en het mede-organiseren. In 
deze “Kerngroep waren (naast de kwartiermakers) medewerkers betrokken van CBA, 
MEE, TeamED, De Regenboog, HVA, COEVA, WPI en VA. Dit leidde tot het 
benoemen van 6 thema’s. In de loop van het proces bleven niet al de Kerngroepleden 
even actief in de organisaties. Sommige van de oorspronkelijk deelnemers zagen of 
kregen geen kans de eigen organisatiebelangen te ontstijgen. Anderen kozen liever 
voor de rol van deelnemer. Uiteindelijk vormde er zich een kern van 6 (zeer) actieve 
karttrekkers: Reinier Schippers, Astrid Philips, Martin Stam, Martin Hamelink, 
Esmeralda van der Naaten, Andre van Vught. In juni 2020 werd deze kartrekkersgroep 
versterkt met projectmedewerker Communicatie Matthijs Post.  

Maatschappelijk herstel is méér dan alleen behandeling. Praat met mensen, luister, zoek naar waar écht de behoefte ligt 
en biedt dan de juiste ondersteuning.’ Méér aandacht voor ervaringskennis-en deskundigheid betekende ook binnen haar 

organisatie een flinke veranderopgaaf.  
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De werkgroepen 
Visie & Participatieparagraaf 
Advies: Stimuleer doel-relationeel werken als uitgangpunt in elk gemeentelijk 
handelen. Voor het gebruik van de participatieparagraaf in het Sociaal domein, is 
het wenselijk het betrekken van burgers in de leidraad nadrukkelijker vast te leggen. 

Werkgroeptrekker 
Martin Stam     

Thema “HUP”  
Een standaard Participatieparagraaf ervaringsdeskundigen in beleidstukken.   

Doelstelling  
Kanteling naar een relationele wijze van werken tussen burgers en professionals.   
 
Resultaat 

1. Visie op ervaringsdeskundigheid 
2. Participatieparagraaf  
3. Participatieleidraad Sociaal 

 
Ad1. Visie op ervaringsdeskundigheid 
“Mensen die het zelf meemaken vertellen vaak hele andere verhalen dan stapels 
beleidsstukken” (HUP). 
De werkgroep Visie & Participatieparagraaf wijdde zich eerst aan het verdiepen van de 
visie. De deelnemers (ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals) 
werkten dit in 4 sessies uit o.l.v. oud HVA-lector Martin Stam.  

In vier bijeenkomsten werd uitgediept: 

• Visie heeft een onderlegger nodig: de spanning tussen het gevestigde doel-
rationeel, ook wel instrumenteel werken vanuit planning & control en het 
nieuwe relationeel werken levert een belangrijk inzicht op = We moeten 
allemaal anders gaan werken om de kloof burger – overheid te overbruggen. 
Vertrouwen (terug-) winnen vergt een kanteling van de organisatie en grijpt 
diep in het systeem in.  

• Visie: niet zozeer één blauwdruk of model, maar meer vanuit onderlinge 
overeenstemming over de vele manieren van benaderen van de werkelijkheid. 
Zo perkt de visie niet in, maar schept ruimte voor verschillende inbrengen, 
zodat ook ruimte ontstaat voor de verschillende rollen van de 
ervaringsdeskundige (ED’er).  

• Het containerbegrip ervaringsdeskundigheid (ED) werd verrijkt, verdiept en 
verbreed. D.w.z. ED is nauw omschreven en gelabeld met vermogens.  

• De condities werden verkend (in procestermen) voor een kanteling van doel-
rationeel naar meer relationeel. Zo zijn op alle niveaus (micro-meso-macro) 
ED’ers nodig, steeds vaker betaald, goed opgeleid en ondersteund om hun 
vermogens en rollen ook goed in te zetten. 
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• Dit werd geconcretiseerd naar hun verantwoordelijkheid en zeggenschap in 
Buurtteams. 

De opbrengst uit deze sessies werd op maandag 18 november in de vorm van een 
“mini college” bij de Vrijwilligers academie Amsterdam gepresenteerd (door Martin 
Stam en ervaringsdeskundige Linda Carolus) aan de ANE-deelnemers. Bij dit college 
was tevens een sneltekenaar aanwezig die de verschillende aspecten van de visie in 
aansprekende tekeningen wist vast te leggen. Van deze tekeningen werd een mooie 
compilatie gemaakt. Tijdens de eerste halfjaarlijkse ANE-evaluatiebijeenkomst (03 
december 2019) werd deze tekening overhandigd aan de wethouder Zorg, Simone 
Kukenheim.  

Samenvatting van het Visiedocument: 
Met een werkwijze waar de relatie het doel bepaalt in plaats van andersom, kunnen 

kwesties en complexe problematiek waarvoor de huidige “systeemlogica” geen 
oplossing biedt, wel hanteerbaar gemaakt (of zelfs opgelost) worden. Overheid én 
burgers moeten daartoe samen een nieuwe manier van werken en handelen 
ontwikkelen, van doel-rationeel handelen naar meer relationeel handelen o.b.v. 
gelijkwaardigheid en verbondenheid. ‘De Amsterdammer voorop’ in plaats van ‘de 
klant centraal’! 
Dit betekent niet dat vakkennis op de tweede plaats komt, maar wel dat professionals 
én ervaringsdeskundigen actief de samenwerking zoeken en dat ook in de 
aanbestedingsvereisten wordt vastgelegd. Daarbij is het ene perspectief niet meer 
waard of geldiger is dan het andere, maar is men gezamenlijk verantwoordelijk voor 
resultaten en een productief en plezierig “werkklimaat”. Die kanteling naar meer 
relationeel werken past in een Amsterdam waar iedereen zich thuis én gehoord voelt. 

 

• Zie tevens bijlage 1 het volledige document “Visie”. 

• Zie tevens bijlage 2 voor de tekening “Visie”.  

Ad2. Participatieparagraaf 
De participatieparagraaf maakt inzichtelijk op welke manier Amsterdammers worden 
betrokken in beleidsvorming en wat er met hun inbreng wordt gedaan. De wens voor 
een participatieparagraaf was reeds verwoord in het coalitieakkoord 2018 - 2022 “Een 
Nieuwe Lente en Een Nieuw Geluid”. Vanuit het gemeentelijk programma 
“Democratisering” (programmamanager Hetty Politiek), werd de 
participatieparagraaf ontwikkeld en gelanceerd als onderdeel van het 
beleidsvormingsproces. De werkgroep Visie & Participatieparagraaf, heeft zich 
daarom niet gericht op de participatieparagraaf zelf, maar op de participatieleidraad, 
die feitelijk fungeert als “gebruiksaanwijzing” van de participatieparagraaf voor 
beleidsambtenaren. Voor het gebruik in het Sociaal domein, (de participatieparagraaf 
is immers bedoeld voor alle gemeenteonderdelen) acht ANE aanpassing van de 
leidraad nodig. 

Kom uit je ivoren toren. Betrek ervaringsdeskundigen niet alleen, maak ze ook eigenaar 

en zorg voor begrijpelijkheid voor iedereen (Kick-Off ANE) 
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Ad3. De Participatieleidraad Sociaal 
“Amsterdammers in een precaire (“kwetsbare”) situatie, hebben te vaak het gevoel dat ze 
niets te zeggen hebben over hun eigen leefomgeving. Zij voelen zich noch gehoord, noch 
gezien en vooral steeds afhankelijker van “experts” in een uitdijende systeemwereld.” 
De werkgroep Visie & Participatieparagraaf inventariseerde in een aantal fysieke 
bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals de 
opmerkingen en suggesties t.a.v. de participatieleidraad die eerder door de 
werkgroep “Directe democratie ” is uitgewerkt. In een aantal online sessies (wegens 
de coronacrisis) werd e.e.a. uitgewerkt tot een advies voor een Participatieleidraad 
Sociaal. Deze Participatieleidraad Sociaal is primair bedoeld voor (beleids-
)ambtenaren die werkzaam zijn in het Amsterdams Sociaal Domein. Met als doel het 
beter waarborgen van de deelname aan het sociale leven van Amsterdammers in 
kwetsbare omstandigheden. Zodat ook zij zich meer gehoord en betrokken gaan 
voelen bij voor hen vitale kwesties. 

Samenvatting van de Participatieleidraad Sociaal 
Om het gevoel van sociale uitsluiting en onderschikking bij Amsterdammers te 
doorbreken, krijgen beleidsmakers de opdracht om (naast het gebruik van de eigen 
expertise) de (ervarings)kennis van Amsterdammers meer dan voorheen te betrekken 
bij het vormgeven en het uitvoeren van beleid. Om deze Amsterdammers te 
betrekken, moet eerst beter naar hen geluisterd worden. Dat is de basis om 
vervolgens samen naar oplossingen te kunnen zoeken. Vervolgens dient hen een rol 
toebedeeld te worden bij het toezicht houden op en het toetsen van dat beleid in de 
uitvoeringspraktijk. Zo wordt geïnvesteerd in het herstel van het vertrouwen in de 
overheid en een wezenlijke bijdrage geleverd aan het slechten van de kloof tussen de 
systeemwereld en de leefwereld van Amsterdammers. 
De gemeente neemt hierin de regie door effectiviteit, rechtvaardigheid en maatwerk 
in al haar handelen op de voorgrond te zetten en oude waarden als efficiëntie, 
rechtmatigheid en uniformiteit meer naar de achtergrond te verplaatsen. 
De Participatieleidraad Sociaal biedt een houvast om deze radicale omslag in goede 
banen te leiden. Ook biedt de Participatieleidraad Sociaal een routekaart om beleid en 
uitvoeringspraktijk meer inclusief te maken. Voor Amsterdamse (beleids)ambtenaren, 
is deze leidraad hiervoor hét ijkpunt.  

Nothing about us without us (Gandhi). 

• Zie tevens bijlage 3 “Participatieleidraad Sociaal”.  

De Amsterdamse participatieparagraaf is terug te vinden in elke bestuurlijke voordracht die 
voor een project of beleidsvorming wordt gemaakt. Dit geldt voor voordrachten zowel aan de 
wethouders en het college van B en W als aan het dagelijks bestuur in de stadsdelen. De 
paragraaf is integraal onderdeel van de besluitvorming, zowel aan de formele (bestuurlijke) 
start van het project of beleidsvorming als tijdens het proces daarna. 
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Inkoop & Aanbesteding 
Advies: betrek de mensen die het betreft van het begin af aan en houdt hen ook 
betrokken in monitoring, evaluatie en bijsturing.  
 
Werkgroeptrekkers:  
Eric van der Eerden/Reinier Schippers 
 
Thema “HUP”:  

Verscherpte de eisen bij aanbesteding van zorg en jeugdhulp t.a.v. een 
vergrootte zeggenschap van mensen. 
 
Doelstelling:  
Waarborgen van gebruikersbetrokkenheid t.b.v. een voor de gebruiker meer passend 
ervaren aanbod. 
 
Resultaat 

1. Vereisten aanbesteding in samenwerking met ervaringsdeskundigen 
opgesteld.  

2. Ervaringsdeskundigen betrokken bij gunningsproces.  
3. Ervaringsdeskundigen betrokken bij periodieke evaluatie uitvoer. 
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Ad. 1 Vereisten aanbesteding in samen met ervaringsdeskundigen opgesteld  
“Wanneer doet de aanbieder het goed?” 
Met het aflopen van de diverse zorgcontracten eind 2020 en de voorbereiding van het 
aanbestedings- en subsidiebestek, deed zich in 2019 een unieke kans voor om 
ervaringsdeskundigen concreet actief te betrekken. Echter daar de gemeente zowel 
een forse bezuinigingsopgaaf heeft als een aantal beleidswijzigingen voorstaat én het 
proces aan een strak tijdschema gebonden is, was het enthousiasme om 
ervaringsdeskundigen vanaf de kop van het proces te betrekken, niet overal even 
groot. Het proces was zo al ingewikkeld genoeg… Vanuit twee inkoopteams was men 
echter wel gelijk enthousiast bereid “de mensen die het betreft” te betrekken. De 
inkoop (werd later subsidiering) Buurtteams en de inkoop Maatschappelijke Opvang 
en Bescherm Wonen (MOBW). Om dit toch vrij ingewikkelde proces te begeleiden, 
werd Eric van Eerden (voormalig directeur reïntegratiebedrijf Odibaan) aangetrokken 
voor de procesbegeleiding. Naast Eric en Reinier, boog een 15-tal ANE deelnemers 
(ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals) zich allereerst over de 
vraag “Wanneer doet de aanbieder het goed”. In een 4tal bijeenkomsten werd dit 
uitgewerkt, waarna in zeer constructieve gezamenlijk bijeenkomst met het 
Inkoopteam de bevindingen en de input voor het bestek besproken werden.  

 “Jullie perspectieven en input waren voor ons zeer waardevol en hebben ons geholpen 
om de subsidieregeling zo op te schrijven dat aanvragers van de subsidie duidelijk weten 
wat ze voor de Amsterdammer moeten gaan doen. Hartelijk dank daarvoor!” 

“Allereerst onze complimenten: wij zien dat jullie niet alleen naar ons geluisterd hebben, 
maar dat ook verwerkt in het document: dat komt onder meer naar voren in de nadruk 
die er gelegd wordt op de leeromgeving, op de kwalitatieve waarden in het stuk over 
buurtteams en op de terugkerende inzet van ED”.  

De ANE-werkgroep werd vervolgens gevraagd om alleen met ervaringsdeskundigen 
zonder binding met mogelijke inschrijver, gunningscriteria uit te werken. Na een 
laatste “meeleessessie” met daarbij (naast Cliëntenbelang Amsterdam en de WMO-
adviesraad) een ANE-afvaardiging (welke leden tevens ingepland werden voor de 
beoordelingssessies), en de verwerking van enkele daaruit voorkomende 
aanscherpingen, was e.e.a. klaar voor publicatie.  

Door de coronacrisis heeft het gehele proces een vertraging opgelopen. Naar alle 
waarschijnlijkheid zullen de beoordelingssessies nu in september 2020 georganiseerd 
worden. De ANE-afvaardiging zal conform de afspraak deelnemen aan de 
beoordelingssessies.  

Ad.2 Ervaringsdeskundigen betrokken bij beoordelingsproces  
Ervaringsdeskundigen van het ANE werden al betrokken bij het opstellen van de 
“gunningscriteria”. Wegens de door de corona opgelopen vertraging, zal het 
deelnemen aan de beoordelingssessies pas in september 2020 plaatsvinden. Een 4-tal 
ANE werkgroepleden zal aan deze sessies deelnemen. 
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Ad.3 Ervaringsdeskundigen betrokken bij periodieke evaluatie 
Wegens de door de coronacrisis opgelopen vertraging zullen de beoogde buurtteams 
pas medio 2021 van start gaan (de MOBW-aanbieders mogelijk eerder). Afspraken 
rond periodieke evaluatie moeten nog nader ingevuld worden.  
 

Werken in Buurtteams 
Advies; durf het aan, schep (formatie)ruimte voor beroepsmatig werkende 
ervaringsdeskundigen en faciliteer een leeromgeving voor alle betrokkenen.  
 
Werkgroeptrekker 
Reinier Schippers  
 
Thema “HUP” 
Ontwikkeling van de gemeente tot inclusieve werkgever, die de inzet van 
ervaringsdeskundigen waardeert met echte banen  
 
Doelstelling 
Experimenteer met de inzet van ervaringsdeskundigen in verschillende rollen in de 
verbondsteams als “test” voor de buurtteams. 
 
Resultaat 

1. 8 getrainde Ervaringsdeskundige medewerkers draaien mee in de 4 
verbondsteams 

2. Een gedegen advies t.a.v. de competenties waarover ervaringsdeskundigen 
die beroepsmatig ingezet worden in de buurtteams over moeten beschikken.  

3. Praktijkinput voor het “Werkkader” Buurtteams. 

Met de beweging naar de Buurtteams Amsterdam geeft de gemeente invulling aan de 
gewenste transformatie in het sociaal domein, waarmee een kwalitatieve verbetering 
van het aanbod van zorg en ondersteuning wordt gerealiseerd. Met het buurtteam 
wordt er één duidelijke plek in de buurt beoogd waar inwoners terecht kunnen met 
verschillende vragen. Buurtteams adviseren bijvoorbeeld op het gebied van zorg en 
ondersteuning, inkomen, wonen, werk, schulden, echtscheiding, veiligheid of 
eenzaamheid. Het buurtteam denkt mee en ondersteunt waar nodig. Het buurtteam 
zoekt samen met de Amsterdammer naar een passende oplossing voor zijn of haar 
persoonlijke situatie. Het gaat erom dat iemand zoveel mogelijk zelf weer verder kan. 
De buurtteams starten vanaf 1 april 2021.  

Deze beweging vereist uiteraard een gedegen voorbereiding. Daarom zijn in 4 (Nieuw 
West, Oost, Noord, Zuidoost) stadsdelen zogenaamde “Verbondsteams” gestart. Deze 
“Verbondsteams”, bestaan uit medewerkers (professionals) van verschillende 
organisaties die gezamenlijk het concept “Buurtteam” in de praktijk testen. De wens 
om ook met de inzet ervaringsdeskundigen praktijkervaring op te doen, leidde tot de 
opdracht aan het ANE om de bemensing te verzorgen.  

 



Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis verbindt, ondersteunt en verrijkt de kennis die er in 

Amsterdam al is 
 

 
Wees toegankelijk, luister beter, oordeel minder, waardeer meer (Kick-off ANE) 

18 
 

Ad.1 8 opgeleide ervaringsdeskundigen doen mee in de 4 Verbondsteams 
In de Verbondsteams werken professionals van verschillende organisaties, maar met 
elk hun specialiteit samen in één team. Doel is een werkwijze waarmee ze beter in 
staat zijn om passende oplossingen (in samenhang, op maat en met oog voor de 
mogelijkheden van desbetreffende persoon) te bieden voor Amsterdammers. Voor 
velen nieuw hierin, is dat ook “beroepsmatig werkende ervaringsdeskundigen” deel 
uitmaken van het team. Belangrijke issues t.a.v. ervaringsdeskundige waren (en zijn);  

• Betaling 

• Rol & positie binnen het team 

• Benodigde competenties 

Betaling 
De verschillende organisaties en de gemeente werken “met gesloten beurs” samen in 
de Verbondsteams. De gemeente betaald organisaties dus niet voor hun deelname 
(daar is dan ook geen budget voor vrijgemaakt). Professionals ontvangen hun salaris 
vanuit de eigen “moederorganisatie”. De ervaringsdeskundigen vallen echter niet 
onder een organisatie (maar leven in de meeste gevallen van een uitkering). Een ander 
punt is, dat de voor de ervaringsdeskundigen nog geen duidelijk functieprofiel en een 
daarbij behorende salariëring was vastgesteld. Een oplossing hierin werd gevonden 
door de ervaringsdeskundigen een maximale vrijwilligersvergoeding te bieden én 
kosteloze (maar verplichte) deelname aan een voor hen ontwikkelde leerlijn. 
Daarnaast vergroot deelname aan de verbondsteams de kans op een betaalde functie 
als “beroepsmatig werkende ervaringsdeskundige” in een Buurtteam (vanaf 2021) 
aanzienlijk.  
 
Rol & positie binnen het team 
Samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en professionals vraagt een “mindshift” 
van beiden én vereist een duidelijke positionering en taakverdeling. De 
ervaringsdeskundige neemt geen taken over van de huidige professionals, maar 
vervult een eigen unieke rol. Commitment vanuit het buurtteam is hierbij essentieel, 
maar zeker nog niet vanzelfsprekend. Op 12 december 2019 werd daarom een (zeer 
goed bezocht) college georganiseerd over “Dilemma’s en oplossingsrichtingen t.a.v. 
de inzet van ervaringsdeskundigen in Buurtteams”. Dit college onderstreepte het 
belang van samen leren en ervaring opdoen. Dit samen leren en ervaring opdoen 
vormt de input voor het in september 2020 te leveren “Werkkader Buurtteams”.  Dit 
werkkader zal voor de Buurtteams uitvoerende organisaties (vanaf medio 2021) het 
handvat zijn voor de beroepsmatige inzet van ervaringsdeskundigheid (wat immers in 
de subsidievereisten is vastgelegd).  
 

• Zie tevens bijlage 4: 7 Dilemma’s inzet ervaringsdeskundigheid in Buurtteams 
Amsterdam 

 
Benodigde competenties 
Werken in een team, samen met andere professionals, dat was voor de 
ervaringsdeskundigen nieuw. Daarom werd – gefinancierd vanuit de afdeling 
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Armoede van WPI-  door de ANE-werkgroep Competentieontwikkeling i.s.m. de 
Vrijwilligersacademie een leerlijn ontwikkeld “Werken in een Buurtteam”. Doel van de 
leerlijn is deelnemers te versterken in hun individuele competenties die het werken in 
een team vereisen én om gezamenlijk het niveau van de collectieve ervaringskennis te 
vergroten. Daarnaast draagt de leerlijn bij aan het gevoel “het samen te doen”. Als 
enige ervaringsdeskundige in een team opereren kan immers “eenzaam” voelen. Om 
ook een beeld te krijgen van andere buurtteams, ging men op werkbezoek in Utrecht.  
 
Ad.2 Advies over de competenties waarover ervaringsdeskundigen dienen te 
beschikken om in een Buurtteam beroepsmatig te werken 
Het “samen leren” uit de verbondsteams, zal gecombineerd en verrijkt met de kennis 
en ervaring die opgedaan wordt met de ANE-werkgroep “Competentieontwikkeling, 
de Leerlijn Werken in Buurtteams en bij organisaties elders in de stad, de input 
vormen een competentieprofiel voor de beroepsmatig in te zetten 
ervaringsdeskundige. Het streven hierbij is naar een stedelijk consensus over dit 
profiel én consensus over een stedelijk georganiseerde leer- en ontwikkelaanbod, zo 
mogelijk met een erkende (landelijke) certificering.  
 
Ad 3 Praktijkinput voor het “Werkkader Buurtteams” 
Het samen leren en ervaring opdoen met de ervaringsdeskundigen in de 
Verbondsteams, vormt de input voor het in september 2020 te leveren “Werkkader 
Buurtteams”. Dit werkkader zal voor de Buurtteams uitvoerende organisaties (vanaf 
medio 2021) het handvat zijn voor de beroepsmatige inzet van 
ervaringsdeskundigheid (wat immers in de subsidievereisten is vastgelegd). 

 

Werk & Stage 
Advies: durf het aan, schep (formatie)ruimte voor beroepsmatig werkende 
ervaringsdeskundigen en faciliteer een leeromgeving voor alle betrokkenen.  
 
Werkgroeptrekker 
Martin Hamelink  
 
Thema “HUP” 
Ontwikkeling van de gemeente tot inclusieve werkgever, die de inzet van 
ervaringsdeskundigen waardeert met echte banen.   
 
Doelstelling 

1. De kansen voor werkzoekende (WPI) potentiële EDers exploreren.  
2. Inclusief werkgeverschap 
3. Ontwerpen beloningsstructuur.   

Vergroot het bewustzijn bij Amsterdammers wat ze te bieden hebben, vergroot het 

bewustzijn in de wijk wat Amsterdammers kunnen inbrengen, maak verandering weer 

‘sexy’ (Kick-Off ANE) 
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Resultaat 
A. Méér samenwerking WPI en organisatie t.b.v. opleiden/trainen/inzetten EDers 

vanuit bijstandspositie.  
B. Een uniform beloningsstelsel voor deze doelgroep 

 
Ad.1/2 De kansen voor werkzoekende (WPI) potentiele ervaringsdeskundigen & 
inclusief werkgeverschap 
De werkgroep Werk & Stage organiseerde in oktober 2019 haar eerste bijeenkomst 
i.s.m. P&O gemeente Amsterdam. Insteek was enerzijds de kansen voor 
werkzoekenden te verkennen en anderzijds de wens voor een diverser 
personeelsbestand bij de gemeente (“Spiegel van de Stad”). Deze zeer goed bezochte 
bijeenkomst met o.a. deelnemers vanuit W&R, Activering, WSP, P&O, Stadsdelen, 
Partnerorganisaties en ervaringsdeskundigen, vormde de aftrap voor de werkgroep in 
haar zoektocht naar banen en stagemogelijkheden.  
Gezien de bestuurlijke wens “inclusief werkgeverschap”, de constatering dat de 
gemeente zelf achter lijkt te lopen t.a.v. het benutten van ervaringsdeskundigheid in 
betaalde functies én de organisatiekennis van de werkgroeptrekker, werd de focus 
gelegd op WPI. WPI biedt, als grote uitvoeringsorganisatie met veel “klantcontact” en 
een welwillende houding bij de directie, mogelijk kansen.  
Met hulp van ervaringsdeskundigen werd gestart het onderwerp aandacht te geven 
door praktijkervaringen te delen. Inzet van ervaringskennis bleek daarbij niet nieuw bij 
WPI, wel onbekend. Wat is het? Waar ligt de toegevoegde waarde voor collega’s, 
organisaties en voor de dienstverlening aan de burger? Zowel bij het management als 
bij de uitvoering blijkt er interesse en draagvlak te zijn ervaringskennis in te benutten. 
Sommige teams hebben zelfs al (positieve) ervaringen met ervaringsdeskundigen en 
erkend wordt dat “ervaringskennis” van grote waarde kan zijn. Dat biedt perspectief! 

“Ik denk bij alle afdelingen om te voorkomen dat we alleen praten over i.p.v. met de 
doelgroep” 
“Leveren van input zodat we beleid maken dat echt aansluit bij de doelgroep”   
 
Ad.A Méér samenwerking tussen WPI en organisaties die ervaringsdeskundigen 
vanuit een bijstandspositie opleiden, trainen, inzetten 
Een concreet eerste resultaat is dat er vanuit een team Activering de wens bestaat 
ervaringskennis verder te laten ontwikkelen vanuit een praktijkwerkplek (aspirant 
klantmanager met ervaringskennis). Grootste bottleneck vormen functievereisten en 
“bevroren” formatie. “Ontwikkelplekken” (Participatie) lijken echter mogelijkheden 
bieden. Hiertoe werd in samenwerking met de ANE-werkgroep 
Competentieontwikkeling en de WPI P&O adviseur een passend functieprofiel 
beschreven én werd een plan opgesteld t.b.v. een 5-tal ontwikkelplekken voor 
(potentiële) ervaringsdeskundigen. Onlosmakelijk verbonden aan deze 
ontwikkelplekken is ondersteuning vanuit het ANE t.b.v. ontwikkeling van 
“ervaringskennis” tot “ervaringsdeskundigheid”. Dit plan ligt momenteel ter 
beoordeling voor.  
 

• Zie tevens bijlage 5 Verslag werkgroep Werk & Stage 
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Ad 3/B Ontwerpen beloningsstructuur voor deze doelgroep 
Onderdeel van hierboven beschreven plan voor de “Ontwikkelplekken”, is een bij de 
functie van “aankomende ervaringsdeskundig klantmanager” passende salariëring 
(schaal 8). Hiermee is een eerste –voorzichtige-  aanvang gemaakt met de 
ontwikkeling naar een beloningsstructuur.  
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Competentieontwikkeling 
Advies: Faciliteer dat het ANE zich verder ontwikkelt tot hét kenniscentrum en 
aanspreekpunt voor organisaties en individuele (potentiele) ervaringsdeskundigen. 
Waarbij competentieversterking en de ontwikkeling van ervaringskennis, altijd 
gestoeld zijn op werken en leren met elkaar, van elkaar en in de praktijk 
 
Werkgroeptrekkers 
Astrid Philips & Esmeralda van der Naaten  .    
 
Thema “HUP” 
Het zorgdragen voor passende opleidingsplaatsen voor mensen met ervaring, zowel 
voor beroepskrachten als voor vrijwilligers  
 
Doelstelling 
Dat iedereen die zich wil inzetten als ervaringsdeskundige in Amsterdam, op een 
goede manier kan werken aan de competenties die hij of zij nodig heeft. 
 
Resultaat 
Inzicht én overzicht in het huidig aanbod competentieontwikkeling én herstel.  

A. Advies aan de gemeente hoe het aanbod kan aansluiten bij de vraag.  
B. Advies op maat t.a.v. leerlijn “werken in een Buurteam (door 

ervaringsdeskundigen) 
 

De werkgroep Competentieontwikkeling, ontwikkelt in wisselende samenstelling, 
maar altijd op basis van expertise en ervaring een leidraad voor de 
competentieontwikkeling van ervaringsdeskundigen in Amsterdam. Met name gaat 
het hier om de domeinen waarin de beroepsmatige inzet van ervaringsdeskundigheid 
nog “nieuw” of “onbekend” is. Denk daarbij aan de Buurtteams, maar ook aan de inzet 
bij een WPI of andere gemeentelijke organisaties. De werkgroep werkt dan ook nauw 
samen met de andere ANE-werkgroepen en in het bijzonder met de werkgroepen 
“Werken in Buurtteams” en “Werk & Stage WPI”. Tevens is de werkgroep nauw 
betrokken bij de leerlijn “Werken in Buurtteams”.  In haar eerste concept leidraad, is 
op basis van de praktijkervaringen en praktijkvragen, een aanzet gegeven voor de 
beschrijving van de uitgangspunten voor competentie ontwikkeling, de rollen en 
competenties en “wat is een goede leeromgeving”.  
De werkgroep beoogd nadrukkelijk niet zelf (opleidings-)aanbod te ontwikkelen, maar 
streeft naar het inrichten van een stedelijke leeromgeving gedragen door de 
verschillende platforms (zoals CollegEd en Herstel Werkt), de diverse andere 
opleidingsplaatsen en initiatieven gezamenlijk. Voor deze ontwikkeling doet zij een 
aantal aanbevelingen en organiseert hierover de dialoog met de betrokken 
organisaties. Zo verbindt, ondersteunt en verrijkt de werkgroep, vanuit haar unieke 
onafhankelijk positie, de kennis die er in de stad al is.  
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Ad.A Advies aan de gemeente hoe het aanbod beter aan te sluiten op de vraag. 
Door haar onafhankelijk positie kan het ANE een duurzaam verbindende en 
stimulerende rol te spelen t.a.v. grote diversiteit aan in dit veld actieve organisaties. 
Faciliteer het ANE zich verder te ontwikkelen tot hét kenniscentrum t.b.v. 
competentieversterking en de ontwikkeling van ervaringskennis en –deskundigheid, 
hét aanspreekpunt voor organisaties en individuele (potentiele) 
ervaringsdeskundigen.  

Ad.B Advies op maat t.a.v. leerlijn “Werken in een Buurtteam” (door 
ervaringsdeskundigen) 
De werkgroep competentieontwikkeling is nauw betrokken bij de inrichten en uitvoer 
van de leerlijn. Een nadere inhoudelijke evaluatie van de leerlijn met alle betrokken 
partijen zal nog plaatsvinden. Maar nu al wordt geadviseerd: 

- Versterk de samenwerking met het de betreffende Buurtteams  
- Maak doorlopende instroom mogelijk (zodat uitval opgevangen kan worden) 
- Streef naar certificering en maak de leerlijn tot een –aantrekkelijk- vereiste 

voor ervaringsdeskundigen om beroepsmatig in een Buurtteam, ongeacht 
waar in Amsterdam, te kunnen werken.  

 

• Zie tevens bijlage 6 leidraad competentieontwikkeling 

 
 

Je bent geen hulpverlener. Je bent een hoopverlener. Luisteren kun je leren, zijn er echter 

wel voldoende ontwikkelmogelijkheden? (Kick-Off ANE) 

 



Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis verbindt, ondersteunt en verrijkt de kennis die er in 

Amsterdam al is 
 

 
Wees toegankelijk, luister beter, oordeel minder, waardeer meer (Kick-off ANE) 

24 
 

Kleine initiatieven 
Advies: Faciliteer dat het ANE zich verder ontwikkelt tot hét kenniscentrum en 
aanspreekpunt voor organisaties en individuele (potentiële) ervaringsdeskundigen. 
Waardoor vraag en aanbod elkaar beter weten te vinden en (financierings-) 
mogelijkheden transparanter worden.  

Werkgroeptrekker 
Dini Glas/Bram Vreeswijk   
 
Thema “HUP”  
Meer zekerheid voor kleine initiatieven die ervaringsdeskundigen opleiden en 
afvaardigen 
 
Doelstelling 

1. Initiatiefnemers voelen zich ondersteund en gewaardeerd.   
2. Aanmoedigen méér initiatief vanuit ED. 

Resultaat 
1. Vergrootte duidelijkheid t.a.v. ondersteunings- en financieringsmogelijkheden 

en relevante regelgeving.  
2. Vergroot vertrouwen gemeente/initiatiefnemers. 

 
De werkgroep Kleine initiatieven is op zichzelf nooit goed van de grond gekomen. 
Desalniettemin, zijn thema en doelstellingen wel degelijk goed belicht. M.n. vanuit de 
werkgroep Competentieontwikkeling is de samenwerking en verbinding gezocht met- 
en tussen de verschillende, ook de kleinere, organisaties. Deze verbinding wordt 
gezien als dé voorwaarwaarde voor meer zekerheid voor ook de kleinere organisaties. 
Nu is te vaak voor potentiële “afnemers” onduidelijk wat zij te bieden hebben, wat hen 
onderscheidt, of zijn zij simpelweg onbekend. Als hét kenniscentrum wil het ANE voor 
zowel potentiële afnemers (organisaties en individuele personen) dit landschap 
inzichtelijk maken, zorgdragen dat door meer samenwerking en uitwisseling de 
kennis versterkt wordt en vooral dat de inzet en ontwikkeling van 
ervaringsdeskundigheid een structureel karakter krijgt. Uiteraard vereist dit wel, dat 
ook de kleinere organisaties zelf de verbinding en samenwerking zoeken.  
Nader te onderzoeken hierin, zijn de financiële ondersteuningsmogelijkheden. Zowel 
vanuit de centrale stad, de stadsdelen als vanuit andere bronnen (bijv. ZONMW), zijn 
er financieringsmogelijkheden in de vorm van subsidies, betaalde opdrachten, Social 
Return enz. Een lappendeken die voor (kleine) organisaties lastig te doorgronden is. 
Als kenniscentrum stelt het ANE zich ten doel ook hierin de wegwijzer te willen zijn.  

De Colleges 
“Het faciliteren van de stedelijke beweging om de kennis van ervaringsdeskundigen beter 
te positioneren.” 
In november 2019 werd gestart met de “ANE-mini-colleges” bij de 
Vrijwilligersacademie. Deskundige sprekers behandelen uiteenlopende thema’s (vaak 
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door deelnemers zelf aangedragen) met uiteraard raakvlakken aan 
ervaringsdeskundigheid. De colleges zijn bijzonder laagdrempelig, kosteloos voor de 
deelnemers en worden altijd afgesloten met een gezellig drankje samen. Al snel 
blijken deze colleges een succes. De thema’s spreken zowel professionals (van diverse 
organisaties) als (potentiële) ervaringsdeskundigen aan en worden (zeer) goed 
bezocht. Veel ervaringsdeskundigen geven ook aan, het te zien als een 
ontmoetingsmoment voor “gelijkgestemden die elkaar anders niet tegenkomen”. De 
colleges dragen hiermee niet alleen bij aan kennisverbreding en verdieping, maar 
vooral ook aan het wederzijds begrip. Daarnaast zorgen de colleges voor meer 
verbondenheid én blijken een “kweekvijver” voor de werkgroepen. In totaal werden 12 
“mini-colleges” georganiseerd. Helaas maakt de coronacrisis momenteel het 
organiseren van fysieke bijeenkomsten onmogelijk. Een eerste college “digitaal” (via 
ZOOM) bleek qua kennisoverdracht en deelnemersaantal succesvol. Gemist werd 
echter de interactie en ontmoeting. Nu de coronamaatregelen weer iets versoepeld 
zijn, kunnen vanaf september ook weer fysieke bijeenkomsten georganiseerd worden. 
Gezien de “1,5 meter eis” zal echter uitgekeken moeten worden naar een grotere (en 
toch betaalbare) locatie. Omdat ook digitale bijeenkomsten aan een behoefte blijken 
te voldoen, wordt toegewerkt naar een mix van digitale en fysieke colleges.  
 

➢ Voor het komend jaar organiseert het ANE een mix van digitale en fysieke 
colleges. Met als doel “kennisoverdracht” en “binding”.  

 

De bijeenkomsten 

Naast de colleges en vele werkgroepbijeenkomsten, organiseerde het ANE een 5-tal 
grote bijeenkomsten; 

• Juni 2019  De Kick-Off      

• Juli 2019  De “Start werkgroepen” 

• December 2019 De eerste halfjaarlijkse bijeenkomt  

• Januari 2020  De nieuwjaarsbijeenkomst 2020 

• Juni 2020  De ZOOMer bijeenkomst “Eén jaar ANE” (digitaal).  
 

➢ Komend jaar verwacht het ANE in december weer de halfjaarlijkse 
evaluatiebijeenkomst te organiseren.  
 

De toekomst  

Sinds haar kick-off heeft het ANE zich ontwikkeld tot hét open netwerk van- en voor 
Ervaringsdeskundigen en iedereen die wil bijdragen aan een gelijkwaardige positie 
voor ervaringskennis en ervaringsdeskundigen in Welzijn en Zorg. Met haar 
werkgroepen en duidelijke visie, levert het ANE nu al een belangrijke bijdrage aan het 

“When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may 

learn something new” (Dalai Lama) 
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vergroten van burgerbetrokkenheid. Met haar colleges en bijeenkomsten bevordert 
zij al de kennisdeling en verbondenheid tussen (potentiele) ervaringsdeskundigen. 
De door het ANE ontwikkelde visie geeft een antwoord op het waarom (“betere 
oplossingen”) en het hoe (“ervaringsdeskundigen, ambtenaren en professionals 
werken samen vanuit gelijkwaardigheid”). De volgende stap is: wat is daar voor nodig. 
Nu de benutting van ervaringskennis binnen het sociaal domein meer en meer een 
bestuurlijk vereiste lijkt te worden, groeit de noodzaak tot organisatie en emancipatie 
van de ervaringsdeskundigen. Het ANE wil hierin een leidende rol nemen door: 

1. Zich vanuit een open netwerk te transformeren tot een coöperatieve structuur 
onder zeggenschap van ervaringsdeskundigen zelf om de zelforganisatie van 
(beroepsmatige) ervaringsdeskundigen te ondersteunen.  

2. Te fungeren als hét kenniscentrum t.b.v. competentieversterking & de 
ontwikkeling van ervaringskennis. 

3. Voor organisaties (die de inzet van ervaringskennis overwegen) een 
verbindende en stimulerende rol te spelen t.a.v. het professioneel inzetten & 
benutten van ervaringskennis. 

Een leidende rol door: 
Ad1. Het ANE streeft naar een door ervaringsdeskundigen zelf gedragen en 
vormgegeven organisatiestructuur. 
Het ANE kent een groot aantal enthousiaste deelnemers. De dragende rol kan echter 

nog meer door de ervaringsdeskundigen zelf ingevuld worden. Het streven is daarom: 

- Individuele emancipatie van ervaringsdeskundigen te faciliteren, om hen in 

staat te stellen een dragende rol te spelen.  

- Het organiseren van kennis en kunde welke nodig is om de gewenste structuur 

(juridisch) vorm te geven en financieel dekkend en haalbaar te maken.  

- Met de dragers en andere professionals samen vormgeven de onder 1 

genoemde opzet met hierbij oog voor zowel de belangen van 

ervaringsdeskundigen als die van andere professionals.  

➢ Om de gewenste emancipatiebeweging verder te versterken, dienen 

(potentiele) ervaringsdeskundigen gefaciliteerd te worden om zich te 

ontwikkelen tot de dragers van de emancipatiebeweging. 

Ad2. Er is in Amsterdam een diversiteit aan individuen en initiatieven met een rijkdom 

aan wijsheid, allerhande kennis en ervaring. Het ANE wil de verbindende schakel én 

het vliegwiel zijn om deze ervaringen uit de gemeenschap collectief te maken en om 

te zetten naar een gezamenlijke stedelijke beweging. Waarmee ook andere 

bewegingen gesteund zouden kunnen worden. De collectieve bron van 

ervaringskennis die hiermee vormgegeven wordt, biedt tevens een antwoord op de 

groeiende vraag naar goed toegeruste ervaringsdeskundigen. 
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➢ Het ANE verbindt, ondersteunt en verrijkt de kennis die er in de stad al is, 

maar neemt geen rollen over.  

Ad3. Organisaties die de inzet van ervaringsdeskundigen overwegen, vinden in het 

ANE de verbindende schakel naar “expertise rond ervaringsdeskundigheid”. Het ANE 

kan tevens ondersteunen en adviseren in kwaliteit(ontwikkeling), vormgeving én het 

evalueren van beleid. Het ANE draagt actief uit dat het benutten van ervaringskennis 

loont. Tegelijkertijd waarschuwt zij voor een te lichtzinnige inzet. Zij ondersteunt 

daarom vragende organisaties actief in het verhelderen van de behoefte, vertalen 

naar een duidelijke taakomschrijving (inclusief verantwoordelijkheden en redelijk 

salariëring) en adviseert over de competentieontwikkeling en intervisie van de 

kandidaat. 

 Het ANE-kenniscentrum is in Amsterdam voor organisaties (die de inzet van 

ervaringskennis overwegen) én individuele (potentiele) ervaringsdeskundigen hét 

aanspreekpunt t.a.v. benutting/ontwikkeling ervaringskennis. 

Ontwikkelopdracht 
Doel is om voor organisaties in het sociaal domein, een duurzaam verbindende en 

stimulerende rol te spelen ten aanzien van het ontwikkelen en professioneel inzetten 

& benutten van ervaringskennis. Dat vraagt om het toekomstgerichte 

doorontwikkelen van ANE tot een expertisenetwerk in Amsterdam, als hét 

aanspreekpunt t.a.v. benutting en ontwikkeling van ervaringskennis voor organisaties 

en individuele (potentiele) ervaringsdeskundigen.  

Omdit  te bereiken is een overkoepelende structuur van georganiseerde en goed 

toegeruste ervaringsdeskundigen vereist. De kartrekkersgroep heeft daarom een 

ontwikkelopdracht geformuleerd om met een al in het ANE actieve groep 

ervaringsdeskundigen (die voldoen aan het profiel van ontwikkelaar) te werken aan 

een blauwdruk voor het (verder) organiseren van het netwerk. Inmiddels is 

gefinancierd vanuit WPI (Programma Meedoen Werkt) opdracht gegeven aan De 

Omslag om samen met de ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen de volgende 

onderdelen uit te werken:   

1. De gewenste emancipatiebeweging verder versterken door 

ervaringsdeskundigen te faciliteren zich te ontwikkelen tot de dragers van de 

emancipatiebeweging 

2. Transformatie tot coöperatieve structuur onder zeggenschap van 

ervaringsdeskundigen zelf en het ondersteunen van de zelforganisatie van 

(beroepsmatige) ervaringsdeskundigen om de rol van expertisecentrum vorm 

te geven 

3. Verduurzaming, door de opbrengsten te munten in een stedelijk 

gepositioneerde netwerkorganisatie, met commitment en financiering vanuit 

de stedelijk betrokken stakeholders zoals maatschappelijke organisaties en 

gemeente die gebruik maken van de expertise in het netwerk.  
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En verder 
Daarnaast heeft het ANE zich voor het komende jaar ten doel gesteld: 

• Kritisch volgen en stevig adviseren op het besluitvormingsproces rond de 

uitvoerende organisaties Buurtteams 

• Inzet op het gezamenlijk met de gemeente inhoudelijk vormgeven van 

“beroepsmatige ervaringsdeskundigheid” in de Buurtteams. 

• Inzet op het met- en voor de Buurteams gezamenlijk verder bouwen aan de 

Leerlijn “Beroepsmatige werken als ervaringsdeskundige in een Buurtteam”.  

• Aandacht om meer Amsterdammers bij het ANE te betrekken en te faciliteren  

hun ervaringskennis te benutten en zo te bewerkstelligen dat zoveel mogelijk 

Amsterdammers zich herkennen in de beroepsmatig werkende 

ervaringsdeskundigen.  

• Méér (betaalde) werk en stageplekken werven voor ervaringsdeskundigen, 

met name bij de gemeente zelf. 

• Het organiseren van faciliteren van colleges en bijeenkomsten rond relevante 

thema’s voor ervaringsdeskundigen, ambtenaren en andere professionals 

(waaronder ook “Democratisering”, “Commons” en andere burgerinitiatieven).  

• Het formuleren en uitvoeren van een communicatiestrategie die nut, 

noodzaak en urgentie van “ervaringsdeskundigheid” voor iedereen, dus ook 

voor de “gewone Amsterdammer”,  duidelijk verwoord en verbeeld.  

 

 

 
 


