


 Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstel 
ondersteuning staan op de agenda’s van veel 
ggz-instellingen 

 Wij willen graag onze ervaringen rond de 
uitbouw van ervaringswerk met jullie delen 

 Wie zijn wij ? 

 

 



 (Theoretische) inleiding rond 
ervaringsdeskundigheid en ervaringswerk 

 Toelichting van eigen aanpak rond 
ervaringswerk in PC 

 Succesfactoren, aandachtspunten en 
uitdagingen 



◦ In PC Hiëronymus is enkele jaren terug resoluut de 
kaart getrokken van herstel-ondersteunende zorg 

 

◦ Herstelgerichte zorg en ervaringsdeskundigheid 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden 

 De kennis van wat herstel-bevorderend werkt komt uit 
de ervaringen en herstelverhalen van cliënten en 
ervaringswerkers 

 Dus geen uitbouw van herstelgerichte zorg zonder 
ervaringswerkers 

 



 Herstel gaat over 

 
◦ Hoop 

◦ Nieuwe identiteit en betekenis vinden 

◦ Verbondenheid en steun 

◦ Grip krijgen op eigen kwetsbaarheid 

◦ Eigen regie nemen 

◦ Empowerment (eigen kracht aanboren) 



 Het vermogen om op grond van eigen 
herstelervaring voor anderen ruimte te maken 
voor herstel. 

 

 De kennis die door reflectie op de eigen 
ervaringen en ervaringen van deelgenoten is 
vergaard, aangevuld met kennis uit andere 
bronnen, wordt op een professionele manier 
ingezet ten behoeve van anderen. 



ERVARINGEN  
(MET ZIEKTE EN HERSTEL) 

REFLECTIE/ANALYSE 

ERVARINGSKENNIS 

INZET ERVARINGSKENNIS 

ERVARINGSDESKUNDIGHEID 

ERVARINGSKENNIS 

VAN ANDEREN 

LITERATUUR, 

ANDERE BRONNEN 

Posthouwer en Timmer 2013 



 
◦ Eigen ervaringen met een aandoening en met het 

herstellen hiervan inzetten om anderen te 
ondersteunen bij hun persoonlijk herstelproces. De 
inbreng van de persoonlijke ervaringen rond herstel 
onderscheidt een ervaringsdeskundige van een 
reguliere hulpverlener 

 
◦ De eigen ervaringen met stigmatisering en 

empowerment inzetten om zo meer te werken aan 
herstelondersteunende zorg en omgevingen. De 
aan de lijve ondervonden kennis onderscheidt dit 
van reguliere disciplines 



 Voor cliënten : bevorderen van herstel 

 
◦ Stimuleren van eigen kracht /focus op sterktes 

◦ Verhogen van eigenwaarde en vertrouwen 

◦ Minder afhankelijk worden van hulpverleners 

◦ Cliënten helpen losmaken van passiviteit 

◦ Zelfstigma bestrijden 

◦ Laagdrempeliger contact/gelijkwaardiger contact 

◦ Erkenning en herkenning krijgen 

◦ Geven van hoop 

 

 

 

 



 Voor hulpverleners en anderen : 

 
◦ Meer bewustwording van wensen en mogelijkheden 

cliënten 

◦ Leren om meer te tonen van zichzelf in contact met 
cliënten 

◦ Feedback geven omtrent effecten van behandeling, 
medicatie, dwang en drang, therapie, diagnose.. 

◦ Gangbare denkwijze in vraag durven stellen 

◦ Stigma helpen bestrijden 

 

 

 



 Door parallel aan twee processen te werken 
A Uitbouw herstelgericht klimaat 

B  Uitbouw werking rond ervaringsdeskundigen 

 

 Beiden kunnen niet zonder elkaar 
◦ We leerden uit Nederlandse ervaringen dat 

ervaringswerkers niet kunnen gedijen in een 
organisatie die niet herstelgericht is 

◦ Om aan een herstelgericht klimaat te werken heb je 
ervaringswerkers nodig 

 

 



A Uitbouw herstelgericht klimaat 
Bv via organisatie hersteldag/herstelweken/Ropi/interne 
opleidingen SRH.. 

 

B  Uitbouw werking rond ervaringswerkers door 
ervaringswerkers 
Via creëren van soort vrije ontwikkelruimte om : 

 - mogelijke taken, activiteiten uit te bouwen 

 - ervaringskennis te vergroten 

 

          Dus geen keuze voor aanwerving ervaringswerker 

 

 

 

 

 

          



             Wel een groep van vrijwilligers met 
enthousiasme voor herstel en ervaringswerk 



 Tijd om organisch te groeien als groep : 

 Rekening houdend met WEP leden 

 Met ideeën, kwaliteiten, wensen, mogelijkheden en tempo 
van de WEP-leden  

                    tijd om individueel te groeien in deskundigheid 

          bv door vorming, reflectie, uitwisseling 

  

 Rekening houdend met Afdelingen, beleid 

 Met Ideeën, noden, tempo 

                   tijd om vragen te creëren rond samenwerking 
        met ervaringswerkers 

 

 



 

Werkt intussen rond drie pijlers 

 

 Herstelverhalen en stigma 

 Ervaringswerken met cliënten 

 Participatie 



Doelen 

◦ Ontwikkelen van eigen herstelverhalen 
binnen de werkgroep, omdat een 
herstelverhaal schrijven helend kan zijn. 

◦ Delen van deze herstelverhalen met cliënten, 
hulpverleners, studenten e.a., want dit kan 
bijdragen aan een positievere beeldvorming.  

 

Ervaringen  



A. Meewerken aan groepsaanbod georganiseerd 
vanuit afdelingen 

Doel: inbrengen persoonlijke ervaringen van 
ervaringswerkers omdat dit meer (h)erkenning, 
begrip, interactie, dynamiek en hoop kan geven. 

 

Voorbeelden  : groepsgesprekken rond 
psychotische kwetsbaarheid; groepssessies rond 
behandelmodel; familie-avonden 

Ervaringen 



B Eigen groepsaanbod van ervaringswerkers 

◦ Herstelgroep ‘Herstellen doe je zelf’ met eigen 
gecertificeerde opleiders 

◦ Begeleiden van lotgenotengroepen 

 

◦ WRAP-cursus: wellness recovery action plan 

    met eigen gecertificeerde opleiders 

 

Ervaringen 

 



Doelen 
 De stem van de cliënten versterken binnen het PC 
 Cliëntenraden ondersteunen op afdelingen 
 Afvaardiging WEP-leden in werkgroepen in het PC 
 Advies op vraag van afdelingen, directie, 

werkgroepen e.a. 
 De stem van de cliënten helpen vertolken buiten het PC 
 Deelname overlegstructuren en werkgroepen zoals 

Vlaams Herstelplatform, Uilenspiegel, OPGanG, VVGG 
e.a. 

 Project 107 

Ervaringen 



 Stevige kerngroep  die zorgt voor continuïteit/groei 
 Diverse groep op vlak van competenties, interesses, 

achtergrond 
 Juiste klimaat ; Psychiatrisch Centrum is mee in de 

herstelvisie, ervaringswerkers zijn welkom 
 Ondersteuning ervaringswerkers door directie, 

stafmedewerker,  onze eigen werkgroep,  afdelingen 
 Budget ervaringswerkers  : Budget voor opleiding, 

bijscholing, vervoersonkosten en maaltijden en forfaitaire 
onkostenvergoeding 



 

 Bij samenwerken met hulpverleners  
◦ Belang van informatie geven 

 Aan alle betrokken hulpverleners 

 Aan betrokken cliënten 

 Aan ervaringswerkers zelf 

 

◦ Rekening mee houden dat verandering weerstand 
kan uitlokken 

 

 



 Voor groep ervaringsdeskundigen zelf 
◦ Opletten voor overbevraging 

◦ Belang van steun in pionierswerk 

◦ Afstemmen van interesses en mogelijkheden op 
activiteiten wep 

 

  

 



 Individueel werken met cliënten uitbouwen 

 Bezoldiging ervaringswerkers blijven 
evalueren 

 Plaats in organigram PC  

 Mandaat rond belangenbehartiging  van 
cliënten in eigen netwerk 

 Meer tijd voor evaluatie, bespreking en 
ondersteuning  

 Eigen fysieke ruimte 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Kaderdocument ervaringsdeskundigheid, 
kenniscentrum sociale innovatie, hogeschool 
Utrecht; Harrie Van Haaster e.a. jan 2013 

 WWW.live- ervaringsddeskundigheid.nl 

(live : landelijk steunpunt inzet van ervarings- 
deskundigheid) 

 Rapport van de OGPA werkgroep 
ervaringsdeskundigheid 

 Psychische kwetsbaarheid als kracht, KBS 
2014 
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