
Ervaringsdeskundigheid inspireert!
Een korte impressie van de inspiratiebijeenkomst ‘Deel je ervaring’

Op 3 december 2019 vulde het gemoedelijke Posttheater in Arnhem zich met cliënten, 
professionals en andere belangstellenden. Verwachtingsvol, om in gesprek te gaan over de 
inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg. Een inspiratiebijeenkomst op initiatief van de 
cliëntenraad van entrea lindenhout in samenwerking met de Gelderse brancheorganisaties, met 
een evenzo inspirerende gastheer en ervaringsdeskundige Angelo.

Na een warm welkom door bestuurder Annemarie Profittlich, was er eerst aandacht voor  
wat theorie. Je bent door een ervaring namelijk niet meteen een ‘ervaringsdeskundige’.  
Joke Stoffelen van ‘Zorgbelang inclusief’ vertelde wat ervaringsdeskundigheid precies inhoudt, 
aan welke competenties gedacht moet worden en wat succesfactoren zijn. De inzet van 
ervaringsdeskundigheid vraagt visie, een plan, een gericht zoeken op personen en professionele 
ondersteuning. Met steeds de vraag: ‘zitten we op het goede spoor; is dit wat mensen nodig 
hebben?’

Positiviteit in de jeugdhulp

Vervolgens kwamen cliënten en professionals aan het woord over de inzet van hun persoonlijke 
ervaring. Indringende verhalen, boeiend, grappig, ontroerend, verbazingwekkend en verhalen 
die iedereen tot denken zetten. ‘Het luisterend oor en zonder oordeel zijn’ werd benadrukt 
door ex-cliënt en inmiddels afstuderend hulpverleenster Noortje. Volgens haar helpt 
ervaringsdeskundigheid bij positiviteit in de jeugdhulp. 

Het wel of juist niet gebruiken van je eigen ervaring in de hulpverlening kwam als thema terug 
in het verhaal van professional Caroline. Wanneer doe je dat en wanneer kún je dat? ‘Ik weet 
eigenlijk niet hoe ik mijn ervaring methodisch inzet. Dat vóel je. En doordat je deelt, deelt de 
ander ook.’



Het is de kunst om er gewoon te zijn

‘Jezelf meenemen en de tijd nemen’ is in de ogen van IAG-V hulpverleensters Iman en Sidiqa het 
belangrijkste. De kunst is om het gevoel van werkdruk en haast weg te nemen en er gewoon te 
zijn. Zeker bij een doelgroep die met hulpverlening niet bekend is, is het goed om zo vertrouwen te 
verdienen. Dit werd onderstreept met het beeld van het afpellen van een ui en met de uitdrukking 
‘Het zijn kleine dingen in het leven die groot geluk kunnen geven’.

Van mens tot mens

ExpEx Sanne benadrukte het reflecteren en het inzetten van je ervaringen van mens tot mens. 
‘Pak dat podium en praat mét jongeren en niet over jongeren. Als jongeren zien dat het 
jou gelukt is, geeft hen dat het vertrouwen dat dit met hen ook kan gebeuren’. Ze praat niet 
voor niets over ‘hoopverleners’ in plaats van hulpverleners. Haar droom is om jongeren een 
volwaardige plek te geven in de organisaties en hun ervaringen te benutten. Als voorbeeld werd 
de opleiding social work bij de HAN genoemd, waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar het 
samen optrekken in het opleiden van studenten.

John, nu jarenlang manager in de pleegzorg maar met 24 jaar al begonnen als pleegouder voor 
zeven jongeren, bracht de dosering onder de aandacht. Een valkuil is om je eigen ervaring als 
waarheid in te zetten. ‘De kunst is om je ervaring ‘op te tillen’ en gedoseerd, en op het goede 
moment in te zetten.’ Het is daarbij belangrijk om de invalshoeken te kennen en de ander 
wezenlijk te begrijpen. Met het oog op vakmanschap is er in zijn ogen nog veel winst te behalen 
in de dubbelrol van professional en ervaringsdeskundige.

Eigen openheid nodigt uit tot delen

De opvatting ‘doordat je deelt, deelt de ander ook’ bleek al snel realiteit. Tijdens de pauze bleek 
dat het delen al gemakkelijk op gang kwam. Mede door de openheid die iedereen bij de sprekers 
ervaarde gingen deelnemers al direct druk met elkaar in gesprek. Over ervaringen, indrukken, 
hobbels en mogelijkheden. En hoe mooi was het toen uit de zaal Rosa opstond en zich vrij voelde 
als laatste spreker voor het éérst haar verhaal voor publiek te doen. Zij deelde haar ervaring als  
‘gelabelde autist’ en pleitte vooral voor een begeleiding pér persoon en niet per stoornis. ‘Ga niet 
uit van vooroordelen en een stereotype benadering maar zie een kind per kind, en niet als een 
labeltje.’ Niet alleen haar verhaal maar ook haar durf werd met applaus gevierd. 

Alle verhalen gaven genoeg stof voor ideeën over het inzetten van ervaringsdeskundigheid, in 
alle lagen van de organisatie; van sollicitatiegesprek tot hulpverlening tot raad van toezicht. 
Iedereen was geraakt door het belang van gelijkwaardigheid, volwaardigheid en de verbinding 
en overtuigd van de gedachte hoeveel we kunnen bereiken als clIënten náást de medewerkers 
staan. De droom waarmee de cliëntenraad deze inspiratiebijeenkomst begon, lijkt dan ook zeker 
werkelijkheid te kunnen worden!
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