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Werkgroep Visie & Participatie paragraaf 
 

Deelnemers: Martin Stam, Linda Carolus, Elsje van Dijk, Reinier Schippers, Wim de Jong, André van 

Vught, Berend de Groote, Shirley Rap, Desirée Winkler, Ton Schouten, Martin Brandwagt. 

  

“Beleidstukken krijgen standaard een participatieparagraaf, waarin inzichtelijk gemaakt op welke 

manier Amsterdammers betrokken zijn geweest en wat er met hun inbreng is gedaan”  

(motie Hup ervaringsdeskundigen).  

 

Heel mooi natuurlijk, dit streven van het college. Maar hoe richten we die paragraaf dan in? En 

(vooral) welke visie ligt hieraan ten grondslag en is die wel voldoende “geladen”?  

 

In vier bijeenkomsten werd uitgediept: 

- Visie heeft een onderlegger nodig: de spanning tussen doel-relationeel (= traditioneel 

rationeel) werken en relationeel werken (nieuwe manier) 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 onderlinge overeenstemming 

over de vele manieren van benaderen van de werkelijkheid. Zo perkt de visie niet in, 

maar schept ruimte, zodat ook ruimte ontstaat voor de vele verschillende rollen van de 

ervaringsdeskundige (ED’er).  

- We hebben het containerbegrip ervaringsdeskundigheid (ED) verrijkt, verdiept en 

verbreed. D.w.z. ED is nauw omschreven en gelabeld met vermogens zoals het 

‘Hegeliaanse’ ervaringsvermogen 1 

- We hebben de condities verkend (in procestermen) van de kanteling van doel-rationeel 

naar relationeel: D.w.z. op alle niveaus (micro-meso-macro) zijn ED’ers nodig, steeds vaker 

betaald en goed opgeleid en ondersteund om hun vermogens en rollen ook goed in te 

zetten. 

- We hebben dit geconcretiseerd met hun verantwoordelijkheid en zeggenschap in 

Buurtteams. 

 

De visie van het college: 

 
1 1 Het Hegeliaanse ervaringsbegrip in ED’er 

Ervaring is wat je je met je verstand eigen maakt van wat je in eerste instantie ‘overkwam’. Eigen maken doe je met 
begrippen. Die stellen je in staat om door te dringen in de omstandigheden die je in eerste instantie overkwamen. Je 
reactiveert ze, maar zodanig dat ze niet iets van buiten blijven, maar iets van binnen worden, iets waar je vat op krijgt. Je 
zuigt die omstandigheden als het ware op en verandert ze in bewustzijn wat je daarvoor niet had. En dat bewustzijn geeft je 
inzicht en perspectief waar je twee kanten mee op kan gaan als ED’er: je kunt via verhalen je ervaring met anderen delen 
en zo samen komen tot meer gemeenschappelijke, intersubjectieve kennis. En je kunt wat je hebt ervaren in acties 
omzetten. In beide gevallen verander je van binnenuit wat je eerst vreemd op je dak viel en door dat te doen verander je 
ook jezelf.  

 

“Amsterdam kenmerkt zich als rechtvaardige, verbonden, vrije, duurzame en democratische stad, een stad 
waar mensen omzien naar elkaar” (Een nieuwe lente een nieuw geluid) 
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“Ervaringsdeskundigen krijgen een belangrijke rol in de ontwikkeling en uitvoering van beleid, zodat 

aandacht voor de persoonlijke situatie van de cliënt en haar/zijn; sociale netwerk meer centraal 

komt te staan” (Een nieuwe lente een nieuw geluid)  

 

Een gemeenschappelijke visie op kanteling en de rol van ervaringsdeskundigen daarbij  

Een gemeenschappelijke visie helpt het huidig containerbegrip ‘ervaringsdeskundige’ eenduidig te 

maken. Vertrekpunt een gedeelde erkenning en waarde van ervaringsdeskundigheid, ongeacht de 

verschillen in aard of omvang.  

 

Waarde van ervaringsdeskundigheid 

Uit onderzoek blijkt dat juist bij burgers in een precaire (zorgwekkende) situatie (BIPS) het 

vertrouwen om met overheid en professionals samen te werken gevaarlijk is gedaald. Steeds vaker 

biedt de huidige “systeemlogica” geen oplossing voor hun complexe problematiek.  

Maar door kwesties te benaderen vanuit de beleving en eigen oplossingen van betrokkenen, blijken 

deze wel hanteerbaar gemaakt (of zelfs opgelost) te kunnen worden. Want hoe mensen zelf hun 

situatie ervaren, kan verrassend anders zijn. Maar hoe krijg je de mensen om wie het gaat naar 

voren? Inzet van ervaringsdeskundigheid kan hier aan bijdragen. Met een werkwijze waar de relatie 

het doel bepaalt in plaats van andersom. De mens is méér dan klant of beleidsconsument. 

 

Ruimte voor verschillen 

De diversiteit aan ervaringsdeskundigen is groot en ervaringsdeskundigheid is niet simpel te vangen 

in vijf rollen of in een set aan competenties. Afstand kunnen nemen van het eigen verhaal is 

belangrijk. Toch hoeft men niet altijd het eigen verhaal ontstegen te zijn. “Lotgenoten” is een goed 

voorbeeld van het benutten van ervaringskennis zonder (nog) deskundig te hoeven zijn.  

Belangrijk is dat mensen zelf én duurzaam een stem krijgen. Maar dat kunnen zij niet alleen, 

overheid én burgers moeten daartoe samen een nieuwe manier van werken en handelen 

ontwikkelen. Van doel-rationeel handelen naar meer relationeel handelen. Voor de professional is 

het eigenlijk niet anders. Ook bij deze functionaris moet het besef doorbreken, dat een exclusieve 

blik op de eigen beroepsuitoefening een open houding naar andere perspectieven in de weg staat en 

daardoor zeker niet in het voordeel is van de Amsterdammer/klant/patiënt. Overigens betekent een 

meer inclusieve invulling van hun beroep zeker niet dat ze hun vakkennis op de tweede plaats zetten, 

maar dat ze co-creatief samenwerking zoeken met andere professionals én ED’ers (T-shaped 

professional).  

 

Verdiepen 

Ervaringsdeskundigen dragen bij aan de kanteling van rationeel naar relationeel werken vanuit 

wederkerigheid en empowerment. Dat laatste ontstaat al doende vanuit veiligheid, (h)erkenning en 

vertrouwen. Dat is niet iets waar je van uit kan gaan maar wat alleen relationeel kan ontstaan. 

Wederkerigheid slaat op hoe zo’n relatie vorm krijgt. Niet vanuit de een als handelend (“redder”) en 

de ander als behandelde (“slachtoffer”, “patiënt”), maar beiden actief en verantwoordelijk voor 

vooruitgang maar ook voor een voor beiden plezierig “werkklimaat”.  

Verrijken 
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De kanteling van rationeel naar relationeel werken gaat niet alleen over het versterken van de 

onderlinge band en vertrouwen, maar ook over het bestrijden van structurele oorzaken van 

problematiek. Bij voorbeeld armoede. Daarvan wordt vaak aangenomen, dat die vooral de eigen 

schuld is. De ervaringsdeskundige snapt de pijn van mensen die daaronder gebukt gaan: “Ik krijg de 

schuld van iets waaraan ik geen schuld heb.” Tegelijkertijd zijn de mensen zelf zich vaak niet (meer) 

bewust van hun eigen kracht. Belangrijk is het werken aan versterking van de onderlinge band en 

het wederzijds vertrouwen (herstellen, “uit je wantrouwen komen”), maar ook bestrijden van 

structurele oorzaken en bijbehorende vooroordelen. Om structurele oorzaken te kunnen bestrijden, 

is het van groot belang om goed te weten wat er in een buurt nodig is en wat daarbij aansluit.  

 

Verbreden 

Bij de kanteling van rationeel naar relationeel werken worden principes voorop gesteld die in de 

traditionele manier van helpen weggedrukt zijn: gelijkwaardig, inclusief en integraal werken vanuit 

een wij-gevoel en met oog voor eigen (soms afwijkende) oplossingen. Hiermee wordt een breder 

palet aan oplossingsrichtingen ontsloten.  

 

Weerstanden & dilemma’s  

Een relationele manier van werken staat op gespannen voet met de “meetbaarheid” van het 

rationeel werken. Dit leidt soms tot spanningen bij professionals die juist aan het rationeel werken 

hun legitimiteit menen te ontlenen, of die zeggen: wij hebben er voor doorgeleerd, wat moet ik 

opeens met die ED’ers? 

Ervaringskennis krijgt lang niet altijd een gelijkwaardige positie toegekend. “Vrijwillig” is niet 

gelijkwaardig aan “betaald”. Verantwoordelijkheid en zeggenschap toekennen aan ED’ers, dat 

vinden sommige managers en bestuurders moeilijk. Actieve bewoners voelen zich soms 

tegengewerkt. Of “berooft” van hun initiatieven. Anderen zien hun klant-zijn juist als een 

comfortabele positie die ze niet willen opgeven. 

 

Vertrouwen als fundament voor samenwerken 

Relationeel betekent ook: het ene perspectief is niet meer waard of geldiger dan het andere.  

“Meedoen” kan op verschillende niveaus, competenties en persoonlijke niveaus zijn verschillend. 

Amsterdam is een stad waarin iedereen zich thuis én gehoord voelt, dus ook de BIPS, de ED-ers én 

andere professionals! ‘De Amsterdammer voorop ’ in plaats van ‘de klant centraal’! 

Goede uitleg dat gaat ons helpen. Breng goed en minder goed naar voren, goede voorbeelden 

zonder de waarschuwing voor lastigere condities te vergeten. “Luister” en kweek begrip. Ondervang 

wantrouwen en angst door vertrouwen en waardering en wees er bewust van dat er tijd nodig is om 

het draagvlak te vormen. Een MKBA? Dat pakt meestal negatief uit omdat de ingrediënten die het 

verschil maken tussen wantrouwen en vertrouwen vaak niet gekwantificeerd kunnen worden 

(liefdevolle bejegening, erkenning, passie, etc.). Verandering kost tijd, geld en moeite. Er moet b.v. 

geïnvesteerd worden in personeel (ze moeten andere competenties ontwikkelen en dat kost tijd). 

“Wij vertrouwen u, ook wanneer u ons niet vertrouwt”. “Van bevoogdend, naar vertrouwend” Maar 

zo’n andere manier van (samen)werken moet óók dwingend vastgelegd worden in 

aanbestedingsvereisten. Want naïef zijn we niet.  
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Verschillende niveaus, geen hiërarchie 

Relationeel betekent in de eerste plaats: tijd nemen voor en bouwen aan verbinding en 

(zelf)vertrouwen van betrokkenen. Daarbij zijn ED’ers hard nodig. Dat ziet er op microniveau (± 1 op 

1, b.v. als cliëntondersteuner) anders uit dan op mesoniveau (± per groep of buurt) of macroniveau 

(± maatschappelijke doelen in beleid vertalen). Op elk niveau speelt weer andere samenwerking en 

besluitvorming richting vertrouwen en consensus over processen en doelen. En worden dus ook 

andere kwaliteiten en competenties van ED’ers gevraagd. Die verschillende niveaus moeten 

samengebracht worden, waarbij naar ons idee ANE een rol moet spelen, wil je ontsnappen aan het 

oude adagium: van buiten- en bovenaf in specialismen en kokers.  

 

Wat weten we wel al over de waarde van ED?  

Microniveau = +/- jij als Amsterdammer 1 op 1, b.v. als cliëntondersteuner: 

 De ED’er als cliëntondersteuner heeft grote meerwaarde. Er vindt niet alleen herkenning en 

erkenning plaats, maar cliënten raken ook geïnspireerd, krijgen praktische tips en ideeën en krijgen 

niet zelden hoop voor hun eigen proces. Een goede keus is om de ED’ers en clientondersteuners als 

gelijkwaardige collega’s op te laten trekken met overige professionals in gesprekken met cliënten. 

Hiermee leren de clientondersteuners veel van de ED’er, worden de ED’ers (vaak met beperkte 

belastbaarheid) niet overvraagd en is het voor cliënten duidelijk dat een ED’er niet hetzelfde is als 

een maatje. 

In Nieuw West bezoeken: “Tandems” (een professional samen met een ED’er)  gezinnen. Dezelfde 

ervaring schept een band en maakt het contact leggen makkelijker. Mensen die eerder niet bereikt 

werden, worden dat nu wel. De ED’ers krijgen een volwaardig salaris en geen 

vrijwilligersvergoeding, dat verstevigt hun positie.  

 

 Mesoniveau= ± per groep Amsterdammers met soortgelijke problematiek of uit de zelfde buurt: 

 ED-en kunnen een hele belangrijke rol vervullen in lotgenotengroepen. Bijvoorbeeld voor 

jongvolwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel of een groep voor mensen met een lichamelijk 

beperking en/of chronische ziekte. De deelnemers aan een groep hebben net als bij individuele 

ondersteuning heel veel aan de ervaring van de ED’er. De professional ondersteunt de ED’er daar 

waar nodig is (op praktisch vlak en om overbelasting te voorkomen). 

  

Macroniveau= ± algemene maatschappelijke doelen voor Amsterdammers in beleid vertalen) 

Een mooi voorbeeld is de samenwerking in de werkgroep Aanbesteden van het ANE met daarin ook 

mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en laaggeletterden. Inclusieve processen zijn – 

gemeten naar doel-rationele methoden – traag: niet erg planmatig en doelgericht. Maar ze creëren 

al doende wél belangrijke resultaten voor de lange duur: vertrouwen, zelfvertrouwen, erkenning, 

betrokkenheid, ambitie, plezier.  

 

ANE November 2019  
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Schema ter ordening van de spanningen, die het relationeel werken met zich 

meebrengt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Bottom-up (relationeel) model: 
Regie van binnenuit 

• Denk vanuit mensen als 
sociale wezens en 
cultuurproducenten. 

• Focus op hun 
ontwikkelbehoefte (wat 
kunnen ze wel): zorg dat.  

• Onzeker weten: wat er 
speelt en wat er kan, blijkt 
pas door echt contact met 
leefwereld. 

• Verantwoord procesgericht 
(vanuit een samenspel van 
krachten: schiet als ‘t kan 
aan je doelen voorbij). 

• Werk co-creatief van 
binnenuit, inductief, 
onderaf en samen 
(integraal en inclusief). 

Top-down (doel-rationeel) model: 
Regie van buitenaf 

• Denk in doelgroepen, 
cohorten, klanten en labels 
(gestoord etc.) 

• Focus op de zorgbehoefte van 
de klant (wat kan hij niet): 
zorg voor.  

• Zeker weten: neem het zekere 
voor het onzekere (evidence 
based). 

• Verantwoord productgericht 
via wat meetbaar is in 
eenheden. Wat niet in cijfers 
te vangen is, is niet geldig. 

• Werk van buitenaf, deductief, 
bovenaf en specialistisch 
(apart en exclusief) 
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Visie visueel 
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De Participatieleidraad Sociaal 
 

Inleiding 

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. Dit ondanks de plechtige verzekering van 

de gemeente dat de Amsterdammer zelf in haar handelen centraal moet staan. Met de doorontwikkeling 

van het Sociaal Domein wil de gemeente dit gevoel van sociale uitsluiting en onderschikking bij 

bewoners doorbreken. Beleidsmakers krijgen de opdracht om (naast het gebruik van de eigen expertise) 

de (ervarings)kennis van bewoners meer dan voorheen te betrekken bij het vormgeven en het uitvoeren 

van beleid. En hen een rol toe te bedelen bij het toezicht houden op en het toetsen van dat beleid in de 

uitvoeringspraktijk. De gemeente wil zo investeren in het herstel van het vertrouwen in de overheid van 

deze bewoners en een wezenlijke bijdrage leveren aan het slechten van de kloof tussen de 

systeemwereld en de leefwereld van de Amsterdammers zelf.  

 

Waarom Amsterdammers betrekken 

Als je Amsterdammers meer wilt betrekken, dan moet je beginnen met beter naar hen te luisteren. Dat is 

een voorwaarde om vervolgens samen naar oplossingen te kunnen zoeken, zodat: 

 

• Professionals in de systeemwereld beter aansluiten bij de behoeften van Amsterdammers, in het 

bijzonder Amsterdammers in precaire omstandigheden. 

• De krachten in de leefwereld beter benut worden. 

• Samen betere oplossingen gevonden worden. 

• Er een groter draagvlak ontstaat.  

• Er zo nodig in de uitvoeringspraktijk bijgestuurd kan worden. 

 

Wat is er nodig 

De macht der gewoonte moet op verschillende manieren doorbroken worden: de professional moet zich 

minder als een alleswetende specialist opstellen, de burger minder als een (zorg)consumerende klant en 

de (beleids-)ambtenaar moet weer de verbinding zoeken met de dagelijkse gang van zaken (afstand met 

de uitvoering verkleinen).  

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 juist meer 

naar de achtergrond te verplaatsen. 

Deze participatieleidraad biedt een houvast om deze radicale omslag in goede banen te leiden. Voor 

Amsterdamse (beleids)ambtenaren, is deze leidraad hiervoor hét ijkpunt.  

 

De Participatieleidraad Sociaal: 

Het Amsterdamse Netwerk Ervaringsdeskundigen (ANE) maakt dankbaar gebruik van de 

participatieleidraad die eerder door de werkgroep “Directe democratie ”is uitgewerkt én adviseert een 

Participatieleidraad Sociaal. De 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. 
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De rol van ervaringsdeskundigen2 

Juist de kritische bijdrage van ervaringsdeskundigen, mensen die weten hoe het is om in een kwetsbare 

positie te verkeren, kan de participatie bevorderen van Amsterdammers in een kwetsbare positie (zoals 

armoede, eenzaamheid en sociale uitsluiting). Ervaringsdeskundigen kunnen bruggen bouwen tussen de 

systeemwereld en  de vaak “vergeten ”Amsterdammers die minder taalvaardige zijn, niet beschikken 

over digitale vaardigheden of wiens leefwereld zich beperkt tot de eigen straat of wijk. 

Ervaringsdeskundigen kunnen daarbij kritische adviseur, vertrouwenspersoon, ambassadeur en/of 

pleitbezorger zijn van de belangen en behoeften van deze Amsterdammers.  

 

Alleen het Sociaal Domein3? 

Waar trek je een grens? Tot waar is het zinvol om deze participatieleidraad te laten gelden? We beginnen 

met deze participatieleidraad in het sociale domein, wetende dat deze uiteindelijk voor alle domeinen 

van de systeemwereld zou moeten gelden. Denk aan de woningbouwopgave, maar ook de kades die 

gerestaureerd worden, en de mogelijke overlast die dit teweeg brengt. De autoluwe stad die zo binnen 

handbereik komt. Allemaal (fysieke) onderwerpen die raken aan het sociale domein. En voor de 

gemiddelde burger is de publieke ruimte één geheel, de stad Amsterdam. 

 

Social Board 

Deze participatieleidraad moet op alle niveaus van denken en handelen in het sociale domein het ijkpunt 

zijn van de gemeente en de ‘partijen’ die zij financiert en faciliteert.  

Een “Social Board” (in het Maatschappelijk akkoord van Ma.ak020 heet dit de Amsterdamse Raad van 

State), bestaande uit betrokken bewoners, krijgt de bevoegdheid om er op toe te zien dat afspraken uit 

de Leidraad worden nageleefd en in de praktijk kwalitatief goed worden uitgevoerd. Dient nader 

uitgewerkt te worden. 

 

Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis 

De Participatieleidraad Sociaal biedt een routekaart om (te beginnen in het Sociaal Domein) beleid en 

uitvoeringspraktijk meer inclusief te maken: nothing about us without us (Gandhi). Het ANE dient daarom 

in de Social Board een centrale plaats te krijgen, zodat de regiefunctie van “de Amsterdammers om wie 

het gaat”, gewaarborgd wordt en voorkomen wordt dat ambtenaren en professionals terugvallen in oude 

patronen die het gevoel van sociale uitsluiting bij Amsterdammers in kwetsbare posities bevestigen. 

 

ANE 2020 

 
  

 
2 De ervaringsdeskundige heeft het vermogen ontwikkeld om de eigen ervaringen met een ontwrichtende aandoening of 
situatie en het te boven komen ervan (herstel), in te zetten om anderen te ondersteunen in het te boven komen van hun 
persoonlijke aandoening of situatie. Hij/zij heeft goed leren leven met zijn/haar positie, ervaring of beperking en benut 
zijn/haar “levenswijsheid” en begrip voor anderen t.b.v. anderen. (Vrij naar: Handreiking voor de inzet van 
ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg, 2012) 
3 Onder de term 'sociaal domein' verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en 
zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening. 
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Toelichting: 
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Voorwaarden Participatie: 
De Leidraad geeft structuur aan de omkeer in denken en doen. De Amsterdammer is geen lijdzame 
consument maar een bewoner met belangen, dromen en eigen ideeën over het oplossen van problemen 
in zijn leefomgeving. Mensen in een kwetsbare positie een stem geven, hen zelf meer aan het roer laten, 
vereist een bereidheid van alle betrokkenen. Daar hoort ook de bereidheid bij om zo nodig nieuwe kaders 
te verkennen, alternatieve oplossingen te aanvaarden en in mensen te investeren. En dat begint met 
vertrouwen. 
 
Waarom Participatie: 
We hebben de bewoners en hun kennis nodig om betere oplossingen te vinden voor hun problemen. 
Participatie is daarmee méér dan het creëren of vergroten van draagvlak. Door samen met de bewoners 
niet alleen de problemen, maar juist ook de oplossingen te definiëren, wordt gestimuleerd dat zij zich 
niet slechts onderdeel van het probleem, maar vooral ook onderdeel van de oplossing gaan voelen. En 
dat zijn zij ook, want oplossingen die aansluiten bij de leefwereld van bewoners blijken in de praktijk het 
meest effectief. Goed luisteren is daarbij het begin. 
 
Wanneer Participatie: 
Geef mensen van het begin af aan een actieve rol. Wees je ervan bewust van dat in participatieprocessen 
vaak vooral taal- en digitaal vaardige bewoners betrokken worden. Zorg er dus voor dat ook de 
kwetsbare bewoners zonder deze vaardigheden zich gezien en gehoord voelen. Accepteer dat processen 
soms meer tijd vergen omdat vertrouwen (nog) geen vanzelfsprekendheid. Schenk (zo nodig) aandacht 
aan woede, wantrouwen en klachten, zodat je daarna samen verder kan. Een bruggenbouwer die dit 
herkent én zorgdraagt voor een “veilige” omgeving, kan helpen deze omslag van negatief (klacht) naar 
positief (kracht) vorm te geven. Verleid bewoners om met beleidsmakers en andere professionals samen 
(in c0-creatie) de oplossingen te zoeken. Maak duidelijk wat er voor hen in zit. Breng de belangen samen, 
timmer niet alles dicht en draag zorg voor voldoende ruimte om telkens te kunnen bijsturen. Voor het 
vertrouwen is het cruciaal dat bewoners zich gedurende het hele traject betrokken voelen en hun inbreng 
terugzien in tussenstappen en het eindresultaat. Betrek de bewoners dus nadrukkelijk bij de evaluatie 
van de uitvoeringspraktijk en houd een resultaat voor ogen dat aansluit bij de leefwereld van de mensen 
voor wie het beleid bestemd is. 
 
Welk rol: 

Raadplegen: 
Vertrouwen over en weer is de basis waarom overheid en bewoners gezamenlijk taaie kwesties 
in het Sociaal Domein kunnen benaderen.  
Een ervaringsdeskundige kan (als “bruggenbouwer”) bewoners helpen zich te verbinden en te 
organiseren. Ook kan hij/zij begrip kweken bij beleidsmakers voor de leefwereld van de 
bewoners. Bij de bewoners kweekt hij/zij juist begrip voor de systeemwereld van de 
beleidsmakers. Hij werkt aan een meer gelijkwaardige relatie tussen de bewoners 
(“bondgenoot”) en de hulpverleners en beleidsmakers. 
 
Adviseren: 
Daar de benadering (door bewoners) vanuit de praktijk en eigen ervaring een andere kan zijn dan 
die vanuit professioneel of wetenschappelijk oogpunt, is een uitkomt vooraf moeilijker 
voorspelbaar. Ervaringsdeskundige bewoners (“Kritische adviseurs) kunnen hulpverleners, 
beleidsmensen en organisaties stimuleren, om vanuit een meer inclusieve visie sociale 
problemen te benaderen. Ze wijzen op, en verzetten zich tegen uitsluitings- en 
achterstellingsmechanismen en zijn ook gevoelig voor wat er leeft bij hulpverleners en 
beleidsmedewerkers. 
Vervolgens zoeken ze samen met hen naar maatregelen of beslissingen die beter aansluiten bij 
de situatie en behoeften van de bewoners. 
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Co-creëren: 
Co-creëren is ook het aanvaarden dat de uitkomst een andere kan zijn dan vooraf gepland en dat 
rollen kunnen verschuiven. Vooraf alles vastleggen en vervolgens slechts willen controleren, 
verstoort het ontwikkelproces. Ook ontneemt het bewoners het vertrouwen, dat men als 
gelijkwaardig partner in het co-creatieproces gewaardeerd wordt. Co-creatie vraagt 
samenwerking in confrontatie en partnerschap, in plaats van hiërarchie. De confrontatie leidt tot 
verwikkelingen, spanningen en conflicten. Partnerschap is werken aan vertrouwen dat het 
samen kan en moet. Dit vereist ook dat de deelnemers elkaar snappen en elkaars inzet 
waarderen. Alleen zo kan ervaringskennis bijdragen aan oplossingen en nieuwe perspectieven. 
De ervaringsdeskundige (“kwartiermaker”) is allereerst bezig om mentale ruimte te creëren. Dat 
wil zeggen dat er ruimte komt in de hoofden van de deelnemers voor co-creatie. Dat 
ruimtescheppen vraagt ook vrije fysieke ruimte (in plaats en tijd). Alle deelnemers moeten 
immers het gevoel krijgen dat het ook hún proces is. Van het bestuur vereist dit de erkenning dat 
dit tijd kost en dat hun bestuurlijke invloed op omstandigheden beperkt is. Ook schept het de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid, om juist die bewoners waar nu vaak over beslist wordt zonder 
hen te horen, in staat te stellen deel te nemen aan het co-creatieve proces. De kaders daarvoor 
moeten van onderaf tot stand komen, flexibel kunnen meebewegen met wat nodig is (“wat 
werkt is waar”) en gericht zijn op het versterken van het gemeenschappelijke belang. 
 
Beslissen: 
C0-creatie op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid vereist óók inbreng van de bewoners bij 
de beslissingen en het toezicht op de kwaliteit van uitvoering. Zo nodig dient op grond van 
ervaringsonderzoek de uitvoeringspraktijk bijgestuurd te kunnen worden om zo het beleid en de 
uitvoering beter te laten aansluiten bij de (redelijke) wensen, verwachtingen (behoeften) én 
mogelijkheden van bewoners. 
De in dit proces betrokken bewoners vormen in de rol van “ambassadeur”, het levend bewijs van 
de talenten en krachten in de leefwereld van bewoners in een kwetsbare positie: opdat de 
bundeling van krachten (professionals, ambtenaren en bewoners) leidt tot meer effectieve, 
passende en duurzame oplossingen.  
 

ANE 2020 
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7 dilemma’s inzet ervaringsdeskundigheid in Buurtteams 
Amsterdam 

 
Dilemma 1:   
Is een tandem of duo constructie de beste manier om ervaringsdeskundigen in een team te 
positioneren? 
 
Er zijn twee belangrijke redenen om te pleiten voor een duo constructie om 
ervaringsdeskundigheid goed tot zijn recht te laten komen. Ervaringsdeskundige buurtteam 
medewerkers hebben geen vanzelfsprekende positie in een buurtteam. Twee of meer 
teamleden kunnen elkaar en hun positie versterken.  
De expertise van ervaringsdeskundigen komt niet voort uit in theoretische kennis, maar uit 
praktische ervaringskennis. Deskundigheid wordt verworden door intervisie en reflectie in 
de groep. Om Ervaringsdeskundigheid te borgen is het belangrijk ook binnen een 
buurtteam met elkaar te reflecteren. 
Een tandem is een variant van praktijkleren waarbij ervaringsdeskundige en niet-
ervaringsdeskundige professional samen optrekken en ontwikkelen. Deze manier van 
werken en leren is beproefd, maar vraagt commitment, ondersteuning. Dat is niet voor 
iedereen weggelegd. 
 
 
Dilemma 2: 
Ervaringsdeskundigheid als rol, positie, functie binnen buurtteam of juist niet? Een vak of 
een beroep? 
 
De betaalde ervaringsdeskundige is volwaardig, gelijkwaardig lid van een buurtteam in 
dienst van aanbieder. En hoewel de rollen die een ervaringsdeskundig buurtteam 
medewerker vervult kan verschillen, pleiten we voor een functienaam als 
aandachtsfunctionaris. Deze term doet recht aan het perspectief dat de 
ervaringsdeskundige vertegenwoordigt in het team. De ervaringsdeskundige 
aandachtsfunctionaris houdt het buurtteam scherp zodat zij niet voor of over de burger 
zorgen, maar mét. Dat is belangrijk in zowel het eerste contact, triage als bij complexe 
problematiek. 
 
En hoewel dit perspectief dichtbij de Amsterdamse burger blijft, is de ervaringsdeskundige 
buurtteam medewerker geen brugfunctie voor de informele zorg of sociale basis.  
Met een taak- functieomschrijving en competentieprofiel als richtlijn wordt het mogelijk 
realistische verwachtingen te scheppen, voor zowel team als individuele 
(ervaringsdeskundige) beroepskrachten.. 
 
dienstverband ? stedelijke poule? 
 
De deskundigheid van ervaringsdeskundige buurtteammedewerkers vraagt naast de 
algemene scholing en experimenteerruimte voor samenwerking, om een (stedelijke) plek 
om de competenties te onderhouden of te ontwikkelen. 
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Conclusie: hoewel het een ontwikkelopdracht is om op nieuwe wijze buurtteams vorm te 
geven, is het advies om dit niet geheel vrij te laten, maar een kader te bieden waarbinnen de 
buurtteammedewerkers leren en samenspel ontwikkelen. 
 
 
(extra aandacht daarbij voor als inzet verwacht wordt van ervaringsdeskundigen moet de 
vergoeding daarvoor op voorhand beschikbaar zijn. Waar kan dit goed worden 
ondergebracht, zonder dat dit ten koste gaat van de directe vergoeding aan de 
ervaringsdeskundigen en in aansluiting bij de diverse inkomenssituaties van de 
ervaringsdeskundigen?)  
 
Dilemma 3: 
Wordt er in de Verbondsteams voldoende kennis opgedaan over de positie, rol, functie en 
efficiëntie van ED in de buurtteams straks, als deze vraag niet centraal staat? 
 
Nee. In de praktijk is deze dubbele doelstelling een handicap. De rol en positie van 
ervaringsdeskundigheid binnen het buurtteam zou niet ter discussie moeten staan, om 
gezamenlijk en gelijkwaardig te kunnen werken aan de opdracht van het buurtteam. 
 
Dit laat onverlet dat de vraag naar kwaliteit, impact en resultaat wel relevant is en gesteld 
moet worden. Echter zou een dergelijk onderzoek structureel met een goede 
onderzoeksvraag door partijen buiten de buurtteams zelf uitgevoerd moeten worden.  
 
(In de praktijk geven Verbondsteams prioriteit aan de veranderopdracht vanuit 
hulpverleningperspectief en is de focus gericht op professionalisering in plaats van 
ontsluiten ervaringskennis in de wijk of (door) ontwikkelen Ervaringsdeskundigheid)  
 
Dilemma 4: 
Is het mogelijk om ervaringsdeskundigen eigenaarschap te bieden in het bepalen van hun 
eigen vertegenwoordigende of organiserende kracht of gaan zij in de toekomst werken 
vanuit ‘de Moederorganisatie’? 
 
Het is winst dat ervaringsdeskundigheid een volwaardige plek krijgt in de ontwikkeling van 
de buurtteams. Feit is dat dit vraagt om ambitie, intentie en kwartiermaken, niet alleen 
binnen teams, maar ook binnen de faciliterende organisaties. Het is belangrijk om deze 
organisaties aan te spreken op het scheppen van ruimte in de organisatie, 
verantwoordelijkhedenstructuur en het functiehuis.   
 
Tegelijkertijd is ervaringsdeskundigheid een expertise niet zijn oorsprong vindt in 
collectieve ervaringskennis en gezamenlijke reflectie. dit laatste pleit voor een stedelijke 
functie om ervaringsdeskundige competentie ontwikkeling te faciliteren.  
 
Het is een optie om de opdracht om ervaringsdeskundigheid te verzorgen binnen een team, 
vanuit een grotere poule of coöperatie, waar ervaringsdeskundigen zelf eigenaar zijn en 
blijven.  
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Dilemma 5: 
Ervaringsdeskundigen dragen bij een de teamontwikkeling, maar zijn tevens kwartiermaker 
voor hun eigenpositie, rol en functie. 
 
In de Verbondsteams was dit de opdracht. Echter na een jaar leren, experimenteren en 
oogsten kan gesteld worden dat dit een gepasseerd station is. Los van de wens om te 
blijven ontwikkelen, moge duidelijk zijn dat de rol en functie onderdeel dient te zijn van de 
voorgestelde buurtteams. 
 
(Kan dat allemaal tegelijk? Welke vaardigheden en competentie vergt dat? Cultuur? 
Gedrag? Persoonstructuur?) 
 
Dilemma 6: 
De vraag is of het noodzakelijk of wenselijk is ervaringsdeskundigheid als een taak / rol/ 
positie / functie te omschrijven, om deze te borgen in de teams en organisaties. Of gaat dit 
ten koste van ‘eigenheid’ ervaringsdeskundigen? 
 
Conclusie is dat de omschrijving een belangrijke voorwaarde is voor de ontwikkeling van de 
buurtteams. Zonder heldere omschrijving is de positie van ervaringsdeskundigen in de 
praktijk niet gemakkelijk. Ervaringsdeskundigen vervullen een kritische rol, wat niet altijd 
op prijs wordt gesteld. Er is nogal eens rolonduidelijkheid over wie wat doet, of wie 
waarvoor verantwoordelijk is. Zij worden niet altijd serieus genomen door andere 
beroepskrachten, die zich beroepen op hun opleiding en/of werkervaring.  
 
Uitgangspunt is  de positionering van een betaalde ervaringsdeskundigen in de buurtteams, 
met voldoende steun en ruimte vanuit de organisatie en het management. 
 
De ervaringsdeskundige is een belangrijke verbindende schakel in het contact met 
Amsterdammers de buurt, maar positioneert zich niet tussen team en buurt en vervult geen 
rol in toeleiding, anders dan valt binnen de teamopdracht.  
 
Dilemma 7:  
Professionals in de Verbondsteams werken vanuit hun eigen moederorganisatie en zijn 
derhalve gehouden werkprocessen en aan bewaken kwaliteit van zorg. Welk perspectief 
heeft een professional op de ingebrachte casuïstiek? Wie is eigenaar van de 
oplossingsrichting? 
Deze vervalt feitelijk met de inkoop? 
 
 
De vraag doemt op waar het 'eigenaarschap' van de vraag / behoefte aan zorg en 
ondersteuning van de cliënt Verbondsteam ligt. Vanuit het cliëntenperspectief is dat de 
persoon waar het om gaat, maar in de praktijk ligt dit anders. Immers: is casuïstiek ‘bezit’ 
van een aanbieder in welzijn of zorg? Wie is eigenaar van casuïstiek? 
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3.VI Ervaringsdeskundigheid  
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.  
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 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. 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. 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. 
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Werkgroep Werk en Stage 
juli 2020 

 
“Laat de gemeente zich ontwikkelen tot een inclusieve werkgever, die de inzet 

van ervaringsdeskundigheid waardeert met betaalde banen!” (unaniem 
aangenomen motie Grooten) 

 

Achtergrond 
In opdracht van het college heeft ANE d.m.v. een werkgroep “Werk en Stage” in oktober 2019 een eerste 

sessie gehouden, “Maak werk van je ervaring”. De ambitie, ervaringsdeskundigen meer te betrekken in 

beleid en uitvoering en te waarderen met echte banen, werd gedeeld. Meer aandacht voor 

ervaringsdeskundigheid past tevens in het streven het Amsterdamse personeelsbestand een afspiegeling 

te laten zijn van de stad. Gemeente, partnerorganisaties én ervaringsdeskundigen namen hieraan deel 

waarbij kansen, mogelijkheden en dilemma’s werden opgehaald: 

 
“Dat ED-ers naar betaalde banen gaan” 

“Dat ED-ers makkelijker een opleiding kunnen volgen” 

“Dat ED-ers makkelijker de weg kunnen vinden bij organisaties” 

“We willen uit de uitkering komen, naar een volwaardige betaalde baan”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Doelstelling  
Onder het thema de gemeente te ontwikkelen tot inclusieve werkgever die de inzet van 

ervaringsdeskundigen waardeert met echte banen, is de doelstelling van de werkgroep Werk en Stage 

begin dit jaar als volgt geformuleerd: 

1. De kansen voor werkzoekende (WPI) potentiële ED-ers exploreren 

2. Ontwerpen beloningsstructuur 

3. Inclusief werkgeversschap (dient uitgewerkt te worden) 

De werkgroep richt zich op de volgende resultaten: 

1. Méér samenwerking WPI en organisaties t.b.v. trainen/opleiden/inzetten ED-ers vanuit 

bijstandspositie 

2. Een uniform beloningsstelsel voor deze doelgroep 

3. N.t.b. 

 

De werkgroep: wat is er gedaan? 
Met het gezamenlijk streven naar een gelijkwaardige positie voor ervaringskennis en 

ervaringsdeskundigen, kwam de werkgroep (trekker Martin Hamelink) in januari en in februari bijeen. 

Samen met ambtenaren, professionals en (potentieel) ervaringsdeskundigen zelf, is input gegeven voor 

het verkennen van kansen en mogelijkheden. 

“Draagvlak heeft tijd nodig…. het breidt zich uit zodra je gezien 
wordt, jouw toegevoegde waarde gezien wordt” 

(Ervaringsdeskundige Regenboog Groep Amsterdam) 
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Deelnemers aan de vorige bijeenkomst (“Maak werk van je ervaring”, oktober 2019) werden uitgenodigd 

evenals andere geïnteresseerden uit het ANE netwerk. De levendige sessies, met divers gezelschap dat 

veel kennis van ervaring  meebracht, leverden een mooie opbrengst op.  

Wat aan de orden kwam:  

 
❖ In welke functies en in welke rollen zouden ervaringsdeskundigen kunnen werken?  
❖ Welke toegevoegde waarde brengt ervaringskennis met zich mee? 
❖ Welke voorwaarden zijn nodig om ervaringskennis als meerwaarde in te zetten in jouw 

organisatie? 
 

De output is uitgewerkt, gedeeld en gebruikt voor de eerste contacten binnen WPI. 

Aandachtspunt bij de eerste bijeenkomst was het gemis van WPI collega’s. Bij de tweede bijeenkomst is 

benoemd dat we de toegevoegde waarde van ervaringskennis moeten afstemmen op de behoefte bij 

WPI teams/afdelingen. Verschillende ideeën kwamen naar voren hoe te zorgen voor een goede match: 

 

“Laat denkniveau los, een ED-er kan juist een heel andere manier van denken meebrengen en dat is juist 

interessant! 

“Sta open voor kritiek op eigen beleid (luis in de pels)” 

“Begeleiding en coaching zijn essentieel bij ED-ers evenals doorgroei mogelijkheden zoals bij andere 

medewerkers” 

“MKMB-blik wat ED inzet opbrengt vs. de kosten, bijvoorbeeld bij team Klachten” 

“Staat de ambtenaar zelf in contact met de doelgroep? Laat bij elk te starten project een ED-er meedoen” 

 

Afgesproken werd dat de werkgroep voortaan als klankbord bijeenkomt zodra ontwikkelingen gedeeld 

kunnen worden en/of voor het vragen om feedback4 daarop.  

 

 

Naar de praktijk! 
 
Beeldvorming 
Verschillende collega’s vanuit WPI management én uitvoering zijn benaderd en gesproken.  

Inzet van ervaringskennis is niet nieuw bij de gemeente, ook niet bij WPI.  

Toch blijkt dat het onderwerp vaak onbekend is, evenals de toegevoegde waarde.  

Belangrijk hier aandacht aan te geven met hulp van ervaringsdeskundigen zelf!  

 
 

 

 

 

 

Achtergrondinfo (flyer) is ontwikkeld en daarnaast een PowerPoint die gebruikt kan worden bij het 

bezoeken van teams binnen WPI. Een aantal ervaringsdeskundigen uit het ANE netwerk en uit een 

 
4 In april 2020 zijn ontwikkelingen digitaal gedeeld met de werkgroep. 

“Wat ik om mij heen zie, is dat collega’s het verschrikkelijk moeilijk 
vinden om verslaving bespreekbaar te maken”  

(Ervaringsdeskundige GGD Amsterdam) 
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andere gemeente, is bereid mee te doen aan het informeren van WPI teams die interesse tonen 

(“roadshow”). 

 

Binnen en buiten WPI (partnerorganisaties, andere gemeente) zijn een aantal ervaringsdeskundigen 

benaderd en gevraagd hun praktijkervaringen te delen met het stedelijk netwerk. Wat doen zij precies? 

Hoe zijn zij in het werk terecht gekomen? Hoe verliep de samenwerking met collega’s in hun team? Was er 

meteen draagvlak voor een ervaringsdeskundige? En waar liepen zij tegenaan? 

 

Deze interviews worden uitgewerkt tot portretten die via de ANE website (en nieuwsbrieven) gedeeld 

kunnen worden met het stedelijk netwerk.  

 

Interesse en draagvlak 
Inzet van ervaringskennis blijkt grotendeels onbekend bij WPI en roept vragen op.  

Uit contacten met teamleiders, projectleiders, uitvoeringsplatformen blijkt dat er wel nieuwsgierigheid 

bestaat naar het inzetten van ervaringskennis en de mogelijke toegevoegde waarde daarvan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste resultaten! 
De werkgroep Werk en Stage richt zich op het onderzoeken van mogelijkheden om van “ervaring” 

“werk” te maken. Het ontwikkelen tot ervaringsdeskundige als opstap naar betaald werk.  

Werk bij WPI/gemeente, partnerorganisaties of elders als ervaringsdeskundige of met 

ervaringsdeskundigheid als extra competentie (naast reguliere beroepscompetenties).  

Welke kansen biedt dit? Contacten zijn gelegd en er is beweging! 

 

Participatie 
Afdeling Activering5 

Het onderwerp is onder de aandacht gebracht van het MT. 

Een hoopvolle ontwikkeling is dat een teamleider een kandidaat (nu nog uitzendkracht) als (potentieel) 

ervaringsdeskundige in dienst wil nemen. Dit vereist een passend functieprofiel waarbij ervaringskennis 

als extra competentie wordt genoemd en waar een juiste beloning bij hoort. In samenwerking met de 

betreffende teamleider, P&O adviseur en is een profiel opgesteld dat enerzijds voldoet aan het 

ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid vanuit de (WPI) praktijk en anderzijds aan het streven naar een 

duurzame plek voor ervaringsdeskundigheid binnen WPI.   

 
5 Afdeling Activering houdt zich bezig met ondersteuning bij het vinden van dagbesteding tot aan stappen 
richting werk. 

“In een casus wordt er van alles besproken totdat ik zeg ‘dit lijkt wel 
bemoeizorg, misschien zit deze dame nog niet zo diep dat zij alle hulp 

wil accepteren’. Regel de bemoeizorg en geef haar suggesties over 
wat wel en wat niet gezond is zodat zij zelf een keuze kan maken” 

(Ervaringsdeskundige Verbondsteam Amsterdam) 
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Het idee is te starten met een pilot waarin een aantal (4 tot 5) kandidaten in een pioniersrol binnen WPI 

ervaringskennis inzetten en door ontwikkelen vanuit een praktijkplek. Dit past tevens in het streven naar 

een inclusieve gemeente die beter wil aansluiten bij de leefwereld van de Amsterdammer. 

 

Met team Volwasseneducatie dat zich bezig houdt met taalaanbod, wordt gewerkt aan een brainstorm 

sessie waarin het team samen met enkele taalaanbieders en twee ervaringsdeskundigen wil 

brainstormen over mogelijke wervingsacties. Vanuit het ANE netwerk, is een match gevonden met twee 

ervaringsdeskundigen die bekend zijn met het taalaanbod en de aanpak hierbij (Taaloffensief) en hierbij 

aansluiten. Met ideeën en aandachtspunten hebben zij nu al bijgedragen aan de voorbereiding! 

 

Na positieve gesprekken met de teamleider van het Maatwerk Ontwikkelteam/Kwetsbare Burgers, staat 

begin juli een afspraak gepland. Hierin willen we het team informeren het benutten van ervaringskennis 

als mogelijke toegevoegde waarde op de team doelstellingen. 

 

Afdeling Inkomen6 

Onder deze afdeling valt onder andere de Screeningsbalie waar daklozen ondersteuning krijgen. De 

projectleider heeft interesse in inzet van ervaringskennis bij deze balie en afgesproken is op een later 

moment hierover contact te hebben.  

 

Bij de teams Geïntegreerde Voorzieningen staat het onderwerp op de MT agenda.  

Er is hier ervaring met ervaringsdeskundige inzet vanwege de nauwe samenwerking met GGD en 

maatschappelijke organisaties. 

 

 

 

 

 
6 Deze afdeling houdt zich met name bezig met inkomensvoorziening, rechtmatigheid daarvan en het 
verstrekken van armoede voorzieningen. 
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Overkoepelend 

Binnen het sociaal domein wordt steeds meer integraal gewerkt om de dienstverlening dichter bij de 

burger te brengen en vooral ook effectiever in te zetten. Verschillende projecten, programma’s richten 

zich hierop, soms per afdeling of organisatieonderdeel of nog breder. Bij de zoektocht naar kansen en 

mogelijkheden gaat het er ook om raakvlakken te vinden tussen aandachtsgebieden. 

Een greep uit contacten; 

 

➢ Stagebureau; stageplekken vinden voor bepaalde doelgroepen binnen de gemeente 

(ervaringsdeskundigen vallen nog niet binnen de doelgroep); 

➢ Programma Sterk in je Werk dat zich inzet voor extra werkplekken voor arbeidsbeperkten 

binnen de gemeente; 

➢ Platform WPI, hier worden actuele thema’s besproken vanuit de uitvoering en eventuele 

adviezen gedaan aan de WPI directie (het onderwerp oogste positieve reacties waaruit  nader 

contact volgde met collega’s); 

➢ Matchingsoverleg Arbeidsbeperkten (MOAB), breed overleg met zowel WPI collega’s als UWV 

en maatschappelijke organisatie waar vacatures gematcht worden op kandidaten; 

➢ Team Inzicht en Advies dat zich richt op adviseren van WPI collega’s bij het inzetten van de juiste 

interventies (nog geen contact); 
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➢ Startproces, programma dat nieuwe dienstverlening ontwikkelt en uittest in pilots, er is 

interesse in het inzetten van ervaringskennis zodra beter in beeld is waar de toegevoegde 

waarde zou kunnen liggen (idee: trainingscentrum gericht op ondersteuning richting werk); 

➢ Teams Statushouders; benaderd, nog zonder contact; 

➢ Team Armoedebestrijding heeft interesse en een afspraak is in de maak langs te komen bij een 

teamoverleg/weekstart; 

➢ Communicatie; hier wordt gebruik gemaakt van ervaringskennis bij opdrachten/klussen vanuit 

de organisatie en een nieuwe opdracht staat nu uit via de ANE website. 

 

 

Vooruitblik 
Als we het doen, doen we het goed! 

Met de opbrengsten uit de werkgroep bijeenkomsten zijn eerste contacten gelegd.  

Er bestaat interesse en draagvlak bij een aantal teams, WPI collega’s, programma’s en projecten.  

En er is een voorstel geschreven met een pilot te starten ervaringskennis in te zetten en te ontwikkelen 

vanuit de WPI praktijk.  

 

Vanuit de werkgroep is het idee ervaringsdeskundigheid vanuit de praktijk (de eerste praktijkplekken) 

meer onder de aandacht te brengen. Er zijn vanuit de werkgroep al interessante ideeën hoe we dit 

zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld door ambtenaren via een markt kennis te laten nemen met het 

stedelijk aanbod “ervaringskennis”.  

Aandachtspunten: 

 

➢ Nog niet alle teams zijn benaderd en bestaande contacten/uitnodigingen moeten warm 

gehouden worden (vanwege de crisis) zodat het op de agenda blijft; 

➢ Het goed doen betekent beweging creëren en borgen van de kwaliteit voor structureel resultaat 

i.s.m. met de andere werkgroepen/ANE netwerk.  

 

 

Samenvatting 
Met de opdracht kansen en mogelijkheden voor werk/stageplekken te verkennen is de werkgroep Werk 

en Stage (bestaande uit ambtenaren, professionals, ervaringsdeskundigen) aan de slag gegaan. We 

hebben ons gebogen over mogelijke functies, rollen voor ervaringsdeskundigen bij WPI binnen en buiten 

de gemeente. En welke randvoorwaarden hierbij belangrijk zijn.  

 

Inzet van ervaringskennis blijkt niet nieuw bij WPI, wel onbekend.  

Met hulp van ervaringsdeskundigen zijn we gestart het onderwerp aandacht te geven door 

praktijkervaringen te delen. Wat is het? Waar ligt de toegevoegde waarde voor collega’s, organisaties en 

voor de dienstverlening aan de burger? 

Zowel vanuit management als uitvoering blijkt er na de eerste contacten vanuit verschillende teams 

interesse en draagvlak te zijn ervaringskennis in te benutten. Hier willen we op voortbouwen!  

 

Een mooi resultaat is dat er vanuit een team Activering de wens bestaat een uitzendkracht zijn 

ervaringskennis verder te laten ontwikkelen vanuit een praktijkplek. Hiervoor is een passend 

functieprofiel geschreven  met beloningsstructuur, dat voldoet aan de huidige taken en daarnaast ruimte 

biedt te pionieren als (potentieel) ervaringsdeskundige.  
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Het zou mooi zijn binnen WPI te kunnen experimenteren met het inzetten van ervaringskennis in een 

aantal verschillende rollen, functies, al dan niet betaald. In samenwerking met P&O is een voorstel 

geschreven dat we de WPI directie willen voorleggen. 

In samenwerking met andere werkgroepen binnen ANE zouden we de eerste praktijkplekken  kunnen 

inrichten met bieden van de juiste training/opleiding, stedelijke intervisie, evaluatie.  

Vanuit verschillende teams is er interesse getoond en volgen er afspraken aan te schuiven bij teams. Ook 

zijn er klussen vanuit WPI gedeeld via het ANE netwerk en zijn daaruit matches ontstaan.  

 

Er valt nog veel te doen!  

Na de zomer hopen we de eerste werk/stageplekken te realiseren.  

Het inrichten hiervan (zoals een profiel ontwikkelen dat zowel recht doet aan de vereiste competenties 

als aan de ruimte die nodig is het ontwikkelen van ervaringskennis, de juiste beloning) vereist dan 

intensieve samenwerking met de andere werkgroepen.  

Hoe vervolgens de aandacht te behouden én te versterken, is aan de werkgroep gezamenlijk uit te 

denken. 
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Werkgroep Competentie ontwikkeling 
 
Amsterdams Netwerk Ervaringskennis ANE 
 
Leidraad dd. 16 juni 2020 
 
Op basis van bijeenkomsten in 2019 en 2020 van de werkgroep in wisselende samenstelling, 
maar altijd op basis van expertise en ervaring hebben we een leidraad ontwikkeld voor 
competentie ontwikkeling voor ervaringsdeskundigen in Amsterdam. 
Hieronder beschrijven we de bouwstenen daarvan en eindigen met aanbevelingen die 
kunnen worden opgepakt door het ANE, stedelijke leeromgeving platforms zoals CollegED en 
Herstel Werkt en alle betrokken opleidingsplaatsen en initiatieven. De werkgroep zal dit 
graag begeleiden en de dialoog in de stad initiëren en faciliteren. 
 

1. uitgangspunten voor competentie ontwikkeling 
• Ervaringsdeskundigheid vraagt om afstand kunnen nemen van je eigen problematiek. 

• Taal is belangrijk. Soms vatten mensen woorden anders op (bijv. herstel, 
ambitie),afhankelijk van hun eigen interpretatie of ervaring; dat kan belemmerend 
werken. Het telkens en gezamenlijk zoeken naar de “eigen” woorden is een manier 
om hier mee om te gaan. Je gaat niet een taal vinden die alle groepen past. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ervaringsdeskundigheid ontwikkelen vanuit individuele ervaringskennis is een proces  

• dat plaats vindt in de praktijk en door reflectie aan de groep of community 

• in aansluiting en naar behoefte van de deelnemers en de rol/functie die ze (gaan) 
vervullen. 
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2. rollen en competenties 
Rollen voor ervaringsdeskundigen - ongeacht hun functie, beroep, betaald of 
onbetaald werk: 

• Bruggenbouwer, ook wel voorlichter, genoemd 

• Bondgenoot, ook wel ondersteuner genoemd 

• Kwartiermaker, ook wel veranderaar genoemd 

• Kritisch adviseur, ook wel luis in de pels genoemd 

• Ambassadeur, ook wel rolmodel genoemd 
 
 

 
Competenties voor ervaringsdeskundigen1 

 

• Werken vanuit en met je levensverhaal is de belangrijkste competentie voor de 
inzetvan ervaringsdeskundigen. 
In verschillende rollen komen ook de volgende competenties meestal aan de orde: 

• Het beschikken over passende communicatieve vaardigheden 

• Flexibiliteit, creativiteit en kunnen wisselen van posities 

• Organisatievermogen: regelen, organiseren, mede-ontwikkelen 

• Het kunnen opbouwen van een vertrouwensrelatie, waarin respect, integriteit en 
gelijkwaardigheid centraal staan. 

Zonder praktijk, geen opleiding of competentie 
ontwikkeling.  
Competentie ontwikkeling voor 
ervaringsdeskundigen vraagt om groeps-
/informeel, formeel (training) en praktijkleren. 
Deze vormen van leren zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. 
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Voor al deze competenties geldt dat hun relevantie afhankelijk is van de praktijkplaats en 
rollen die van toepassing zijn daarbinnen. Ondersteuning zorgt ervoor dat mensen tot hun 
recht kunnen komen. 
 

• Rol biedt een kader voor competentie ontwikkeling 

• Rollen lopen door elkaar. Ze lijken ‘vast’ maar in de praktijk is het een proces, voor 
ervaringsdeskundigen zelf en in het werk. Sommige rollen zijn voor sommige mensen 
moeilijk te interpreteren. 

 
Rol kan ook een uitgangspunt zijn voor het gesprek. Competentie ontwikkeling vraagt 
om het vermijden van niveaus. Het gaat om: 'wie ben je wat wil je'. Dus niet als een 
vakvereniging; eerst niveaus en dan invullen, maar wij gaan het omdraaien. En hoewel 
niet iedereen alle rollen kan vervullen, is de ruimte om dat uit te vinden een 
belangrijke voorwaarde. 
 
1 deze basiscompetenties komen uit het veel uitgebreider beroepscompetentieprofiel VVED. Voor de 
Amsterdamse praktijk heeft de Vrijwilligersacademie een tussenversie ontwikkeld in dienst van de rollen 
(ondersteuner, veranderaar, rolmodel) van ED in toekomstige buurtteams. 

 

3. wat is een goede leeromgeving 
• Een leeromgeving maakt gebruik van een netwerk van sleutelfiguren, die in staat zijn 

om de onzichtbare mensen, aan te laten sluiten. Een leeromgeving sluit aan bij het 
verlangen van mensen om de potentie in zich te ontwikkelen. 

• Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk, maar het gaat om een bijdrage leveren aan 
het werk/organisatie. Het kan niet los: als je ervaringsdeskundigen op wil leiden, dan 
moetje samenwerken met de praktijk. Dat is anders dan regulier onderwijs, vraagt 
een inspanning van organisaties en is spannend voor alle betrokkenen. 

• Een goede leeromgeving biedt altijd een combinatie van opleiding en praktijk + leren 
van en met elkaar. Volwaardig leren is naar behoefte, in aansluiting op individuele 
leerwensen. 

• Vanuit een gedeeld probleem kunnen mensen elkaar vinden. In de schuring met de 
systeemwereld valt het meest te leren: de praktijk als leerschool. 

• Dat vraagt wel om een inspanning en randvoorwaarden: de praktijk is ook bedoeld 
als plek om te leren, biedt kader, is inclusief door ondersteuning en komt altijd in 
overleg tot stand. 

• Het is belangrijk om dit stedelijk (organisatie overstijgend) te organiseren: alleen zo 
kun je ervaringsdeskundigheid ontwikkelen en het systeemdenken doorbreken en de 
basis breder maken. 

• Een goede leeromgeving spant zich in voor samenwerking en uitwisseling: tussen 
trainers, op expertise en in vorm. Dat geldt ook voor ervaringsdeskundigen onderling: 

• Gemengde groepen is belangrijk. 

4. aanbevelingen 
Uit de uitgangspunten voor competentie ontwikkeling en leeromgeving volgen de 
volgende aanbevelingen op leren, wegwijzen, uitwisselen, kwaliteit en onderzoek. 
Op elke aanbeveling volgt een actie en co creatie. De Werkgroep competentie 
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ontwikkeling wil graag een dialoog organiseren waarbij alle aanbevelingen aan de orde 
zullen komen. 
 

1. Waarborg diversiteit in opleidingen, waarin een combinatie van vormen van leren 
plaatsvindt (combinatie leren). 

2. Waarborg diversiteit in ondersteuning van ervaringsdeskundigen, in aansluiting op de 
praktijk en hun leerwensen (wegwijzen). 

3. Faciliteer uitwisseling onderling en intervisie, stedelijk georganiseerd (uitwisselen). 
4. Waarborg kwaliteit: ontwikkel een keurmerk voor goede ontwikkel/werk/stage 

plekken (keurmerk praktijk). 
5. Onderzoek en monitor: wat is een goede leeromgeving en breng in kaart waar de 

schuring met de systeemwereld aandacht verdient (onderzoek). 
 
 
 
i bronnen: 
- Hilko Timmer, coördinator Bureau Herstel SBWU) 
- Beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigheid 
- Leerplan Ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting, Amsterdam, oktober 
2018 
- Leerlijn ervaringsdeskundige buurtteam medewerkers, Vrijwilligersacademie 2020 


