
ANE: alles nog eens op een rij 

Tijdens de ANE conferentie “Wat is het nut van ervaringskennis?” legden bondgenoten Dini en 

Esmeralda aan de hand van een aantal sheets uit waarom het ANE is, wat het ANE wil, wie het ANE 

vormen, wie er mee kunnen doen en hoe de besluitvorming werkt.  

 

Alle gedachten en acties komen 

voort uit een uitvoerig 

doordachte visie. Deze is door 

de voorloper van de Kring “Visie 

en Participatie” opgesteld. 

Meer informatie over de visie 

vind je hier op de website van 

het ANE.    

 

 

 

 

Het waarom van het ANE en wie er betrokken zijn bij het ANE: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn op dit moment veel verschillende initiatieven rondom het onderwerp 

“Ervaringsdeskundigheid”. Een van de doelen van het ANE is deze initiatieven te verbinden. Het ANE 

heeft een paraplu functie: 

 

https://www.amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl/werkgroep-visie-participatieparagraaf/


 

Het ANE hecht er ook aan dat er voortdurend stadsbreed gesproken en gehandeld wordt om alle 

neuzen dezelfde kant op te houden en geen eilandjes te krijgen. Zo is de Kring “Buurtteam 

bondgenoten” bezig om de ervaringsdeskundigen werkzaam in buurtteams door de hele stad samen 

te brengen en te ondersteunen. En van hen te leren en het vak te ontwikkelen, stadsbreed dus.   

Activiteiten onder de vlag van het ANE 

 

Onder de vlag van het ANE zijn er 

de afgelopen twee jaren veel 

colleges en netwerkbijeenkomsten 

georganiseerd. Allen ter vergroting 

van “ervaringskennis” en het 

“netwerk”. De werkgroepen zijn 

onlangs benoemd als “Kringen”. 

Bijna elke maand is er een 

nieuwsbrief verstuurd naar de 

geïnteresseerden. Op dit moment 

een lijst met ca. 550 

geïnteresseerde bondgenoten. 

 

 

 

 

 

AMSTERDAMS NETWERK ERVARINGSKENNIS 

Vrijwilligersacademie Amsterdam 

Slicks Bureau Ervaringskracht 

Cliëntenbelang Amsterdam 

TEAMED Herstelbureau HVO-Querido 

COLLEGED 

Herstel Werkt 

Pit&Co 

Roads 

Herstelacademie Haarlem en Meer 

SCIP 

De Regenboog Groep Ervaringswijzer 

Buurtwerkkamer Team Herstel 



Op dit moment zijn er zes “Kringen” 

actief onder de naam van het ANE. Alle 

kringen hebben hun eigen doelen, en 

zijn verbonden met elkaar. Periodiek 

komen de kringhoofden samen voor 

overleg. Elke kring is vrij toegankelijk. 

Besluitvorming binnen een kring werkt 

op basis van het horen van ieders stem 

en besluiten worden pas genomen als 

iedereen het er mee eens is. 

(consentmethode)  

Wil jij je aansluiten bij een kring? Kijk op onze website bij de contactmogelijkheden bij de kringen. 

 

3 Pijlers onder het netwerk 

 

 

 

Het ANE wordt gekenmerkt door 3 belangrijke pijlers: expertise, stedelijk en zeggenschap.  

 

 

http://www.anekennis.nl/


De Gemeente Amsterdam faciliteert het netwerk. Het netwerk dat op haar beurt bondgenoten 

organiseert en faciliteert. Het netwerk van bondgenoten is groter dan de coöperatie van leden. Want 

je hoeft als bondgenoot niet lid te zijn van de coöperatie.   

 

 

Bondgenoten en leden 

En wie is dan die bondgenoot? Het is een 

medestander die op persoonlijke titel, dus 

niet namens het belang van een 

organisatie, de visie en missie een warm 

hart toedraagt. Zij die zich ook actief 

inzetten, bijvoorbeeld door een kring te 

leiden, kunnen als ze dat willen, lid 

worden van de coöperatie. 

 

  

 

Wie kunnen er lid worden? Iedereen die 

wil werken in een coöperatie, bij wil 

dragen aan een missie, zeggenschap wil 

bewaken, mede een netwerk wil 

organiseren, of opdrachten wil uitvoeren. 

Actieve bondgenoten kunnen lid worden 

en een overeenkomst tekenen.  

 

 

Wil je het ANE op een andere manier steunen of lid worden van de coöperatie dan kun je dat 

kenbaar maken via een e-mail naar  info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl 

mailto:info@amsterdamsnetwerkervaringskennis.nl

