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Inzet van 
collectieve ervaringskennis
in het sociale domein bij gemeenten



Inhoud

• Het onderzoek

• De infographic

Disclaimer: veel tekst, dus alleen de highlights

Vraag: denk alvast na over waar en hoe je zou kunnen beginnen 
met de inzet van ervaringsdeskundigheid… 



Even voorstellen

• Ervaringswerker bij GGZ Drenthe

• Docent-onderzoeker bij Hanzehogeschool 

• Vicevoorzitter VvEd

• Begonnen in 2008 (VNN en Holland Casino)



Duurzaam Verblijf
(belang van preventie)



Het onderzoek: doel en producten

Doel
Gemeenten informeren over ervaringsdeskundigheid (wat is het, wat levert het op, 
waar en hoe kan het worden ingezet), zodat
gemeenten op basis van deze informatie en van hun eigen behoeften 
ervaringsdeskundigen weloverwogen in het sociale domein kunnen (gaan) inzetten.

Producten

• Overzicht informatiebehoeften bij gemeenten

• Infographic (collectieve) ervaringskennis

• Beschrijving good practices

• (Online) workshop



Het onderzoek: gesproken

• Gemeente Groningen

• Gemeente Midden-Groningen 

• Gemeente Pekela 

• Gemeente Tynaarlo 

• Gemeente Borger-Odoorn

• Gemeente Coevorden

• Gemeente Hoogeveen 

• Gemeente Meppel

• Gemeente De Fryske Marren

Provincie Groningen
Ministerie J&V 
Holland Casino
Kansspelautoriteit

25 ED-initiatieven



Het onderzoek: bevindingen 
Kennis en ervaringen

• Gemeenten hebben geen of een eenzijdig beeld van ervaringsdeskundigheid

• Gemeenten hebben negatieve ervaringen met ervaringsdeskundigen

• Gemeenten waarderen een N=1 verhaal maar kunnen daarop geen beleid formuleren

• Gemeenten hebben medewerkers met ervaringskennis in dienst

Behoeften

• Nieuwkomers: hiaat tussen wat reguliere instanties bieden en nieuwkomers nodig hebben, ed-er kan culturele brug slaan (sleutelfiguur)

• Er wordt beleid gemaakt zonder overleg met de mensen die het betreft, idem in uitvoering

• Er zijn mensen waar gemeenten moeilijk mee in contact komen, die zich onder de radar bevinden.

• Gemeenten hebben het drukker op individueel niveau met mensen die de aansluiting missen op collectief niveau (en bijv. niet een inloop binnengaan)

• Veel projecten en/of tijdelijk gefinancierde initiatieven, dus geen duurzaam beleid

• Inzicht in: Hoeveel uren heeft een ed-er nodig? Welke schaal? Welk salaris? Welke competenties? Zijn er functieprofielen? Hoe vinden we ze? Wie zijn 
ze? Moeten we ze direct in dienst nemen? Bedreiging voor andere medewerkers? Kwaliteitscriteria: hoe weten we dat we een goede hebben?

Onderliggend beleid

• Inclusie-agenda, Verdrag voor gehandicapten, Alliantie van Kracht, Armoedepact, Wet op de kansspelen, Nieuwe wet inburgering, 
beleidsnotities waarin ervaringsdeskundigheid is opgenomen.





https://www.sterkuitarmoede.nl/
https://www.kansrijkgroningen.com/
https://forsie.nl/
https://www.edanz.nl/herstelacademie/
https://lfb.nu/lfb-wolvega/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland/
https://noneedtohide.nl/
https://cezetpe.nl/




Vragen of opmerkingen?

Dank voor jullie aandacht!




