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Interview 

Martin Stam in gesprek met Henrike Kowalk 
Nieuwjaars netwerkbijeenkomst 18 januari 2023 
 
Ervaringsdeskundige Henrike Kowalk heeft een masterscriptie geschreven (in het Engels) met 
de titel “The Hegemonic Narration Sickness of Professionalization and Recovery”. Hierin 
analyseert zij kritisch de ontwikkelingen omtrent ervaringsdeskundigheid sinds 2013. De 
hedendaagse betekenis en vormgeving van ervaringsdeskundigheid wordt veel bepaald door 
het neoliberalisme, zo stelt Henrike in haar scriptie. Zonder illusies koesteren wij van alles en 
dat heeft zij kritisch onder de loep genomen 

Als je van ver komt kan je dichterbij komen 
Zonder geld en connecties is er geen weg 
Henrike is opgegroeid in het voormalige Oost-Duitsland. Toen ze 15 was viel de Berlijnse 
muur. De plotselinge wisseling van een socialistische cultuur waarin het collectieve belang 
voorop stond naar een kapitalistische samenleving die door individualisme wordt gekenmerkt, 
was een behoorlijke cultuurshock voor Henrike. Toen zij vervolgens zonder een (t)huis kwam 
zitten kreeg ze geen hulp van een sociale dienst, omdat ze niet voldeed aan de categorieën 
voor urgentie voor een woning. Desondanks was Henrike positief ingesteld en geloofde “waar 
een wil is, is een weg”. Maar ja, als je geen vaste woonplek hebt en geen eten, en als al je 
pogingen mislukken om aan werk te komen en een opleiding te volgen, dan leer je snel dat dit 
gezegde gebakken lucht is.  
 
Wat Henrike door ervaring heeft geleerd is dat in kapitalisme geldt: waar geld en connecties 
zijn, daar is een weg. Terwijl ze ondanks haar doorzettingsvermogen en optimistische houding 
op gegeven moment bij de ondergrens van bestaan terecht was gekomen, zonder illusies: “Ik 
was bezig met: Hoe kom ik rond? Waar slaap ik?” Henrike had vermogens, maar er werd geen 
hand aangereikt en geen kans geboden. Ze vond geen opening.  
 
Hier klopt iets niet 
Toen Henrike op de Hogeschool van Amsterdam terechtkwam, observeerde ze dat er steeds 
meer eisen werden gesteld om mee te mogen tellen als ervaringsdeskundige. Zo werden 
sommige ervaringsdeskundige gastsprekers gediskwalificeerd omdat zij hun ervaringen niet 
vertelden volgens de verwachtingen van reguliere docenten. Enerzijds wordt beweerd dat 
ervaringsdeskundigen waardevol zijn omdat zij iets anders komen brengen, anderzijds wordt 
geëist dat ze zich aanpassen en gedragen volgens de dominante standaardnorm. 
Haar frustratie daarover maakte dat Henrike besloot om te gaan studeren.  
 
Ervaringsdeskundigheid een neoliberaal gereedschap 
In haar scriptie analyseert Henrike hoe ervaringsdeskundigheid een gereedschap is geworden 
om de participatiesamenleving te realiseren, dus de neoliberale agenda in Nederland. Dit kon 



2 
 

volgens haar tamelijk onopgemerkt, omdat in 2013 ook het Beroepscompetentieprofiel 
Ervaringsdeskundigheid verscheen. Daardoor konden de ontwikkelingen betreffende 
ervaringsdeskundigheid neergezet worden alsof mensen het zelf willen en vooral alsof er 
iedereen gebaat bij is. Dat is niet zo. Henrike bekritiseert dat de sterke verwevenheid en 
invloed van het neoliberalisme op het concept ervaringsdeskundigheid doorgaans niet wordt 
erkend. Ooit was ervaringsdeskundigheid een bottom-up beweging, maar vandaag krijgt 
ervaringsdeskundigheid vooral top-down invulling. 
 
Twee h-woorden 
Martin heeft twee h-woorden uit Henrike’s scriptie gefilterd waar we voorzichtig mee moeten 
zijn: hoop en hoopverlener. Volgens Henrike is er niks mis met hoop per se, maar hoop - 
evenals optimisme - moet geen plicht of verplichting worden. Ook moeten we niet vergeten 
dat je iemand anders geen hoop kunt geven. Hoop is een individuele beleving die in iemand 
groeit, of niet.  
 
Daarnaast wordt vaak over het hoofd gezien dat er voor veel mensen die op de marge leven 
geen hoop is op iets anders. Veel mensen kunnen niet ‘omhoog’ klimmen door de regels, 
structuren, en eisen die worden bepaald en in stand gehouden door de dominante cultuur. 
Henrike dreef vooral de wanhoop: “Als je niks hebt, dan heb je niks aan hoop. Want van hoop 
word je niet warm.”  
 
Ervaringsdeskundigen hebben nu de opdracht om “hoop te verlenen”. Daarmee, zegt ze, 
lopen we onder meer het risico dat we helemaal niet aansluiten bij de realiteit van iedereen 
die ondersteuning nodig heeft. Terwijl aansluiten bij de leef- en belevingswereld juist een 
essentieel onderdeel is van ervaringsdeskundigheid. 
 
De verheerlijking van diploma’s 
Er is nog steeds heel weinig geschreven door ervaringsdeskundigen zelf, constateert Henrike. 
Wel zien we een dubieuze opleidingsroes en een verheerlijking van het diploma, voegt Martin 
toe. Henrike werkt zelf als ervaringsdeskundige docent bij de AD-opleiding 
Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn. Zij observeert een verandering in motivatie onder 
studenten. De voornaamste motivatie om ervaringsdeskundige te worden was vroeger om 
anderen te helpen en om iets te veranderen in de maatschappij. Tegenwoordig geven steeds 
meer studenten aan dat zij de opleiding volgen omdat ze een betaalde baan willen. Daar is op 
zich niets mis mee, alleen voedt de druk op diploma’s om een betaalde baan te kunnen 
krijgen wel andere motieven en uitsluiting van veel ervaringskennis.  
 
Je geeft ook een perspectief 
Ga outreachend werken. Stap op mensen af. We hebben niet meer opleidingen nodig, maar 
dat meer mensen gezien worden en kansen krijgen, zonder allemaal voorwaarden te stellen! 
Nodig mensen uit, stelt Henrike, maar laat ze zelf bepalen hoe en wat zij willen toevoegen en 
wat zij belangrijk vinden, uitgaande van hun doorleefde ervaringen en perspectieven. 
 
Zo mooi dit onderzoek over ervaringsdeskundigheid!  
Het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis is een kenniscentrum. Martin vraagt zich af of we 
geen boekje kunnen maken in het Nederlands?  
 
Henrike vertelt dat ze alles wat ze in haar scriptie aankaart tien jaar geleden ook al wist. Nu 
heeft ze het opgeschreven. Ze benadrukt tot slot: “Als ervaringsdeskundige word je in je eigen 
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taal vaak niet serieus genomen. Dus je wordt veelal gedwongen om de taal van 
de academische en intellectuele wereld te leren om je punt te maken en misschien 
gehoord te worden. Dit betekent dat lang niet alle ervaringskennis als even belangrijk wordt 
beschouwd en behandeld. Laten we meer omkijken en leren om te luisteren naar de mensen 
die nog steeds en weer uitgesloten worden, ongeacht welke taal zij spreken!” 
 
 
Amsterdam, 18 januari 2023 
 


