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De kracht van ervaringszorg
Ervaringszorg zet ervaringsdeskundigen in ter ondersteuning van het herstelproces van mensen  
die in de samenleving achterop zijn geraakt. Dit gebeurt in een 1 op 1 relatie en in herstelgroepen. 
Onze verkenning richtte zich op beide typen ervaringszorg, geboden in drie herstelgroepen en in een  
1 op 1 relatie met mensen in woonvoorzieningen en met mensen die na vertrek uit zo’n voorziening  
weer zelfstandig wonen in de wijk.

We spraken over beide typen ervaringszorg met deelnemers en ervaringswerkers. Op basis van die 
gesprekken komen we tot negen werkzame elementen en de maatschappelijke waarde van ervarings
zorg. De input hiervoor van deelnemers en ervaringswerkers verschilde amper. Ook was er nauwelijks 
verschil tussen de ervaringszorg zoals ervaren ‘1 op 1’ en in herstelgroepen.

Gebruik deze infographic graag met de volgende bronvermelding:  
Schel, S., Tol, P. van, Wolf, J. (2020). De kracht van ervaringszorg. Nijmegen: Impuls, Radboudumc.
       Bekijk onze website
Ontwerp en realisatie: Deel 2 ontwerpers
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‘Er zijn’
Ervaringswerkers hebben een luisterend oor voor deelnemers. Ze zijn echt begaan met hun  
welzijn en werkelijk geinteresseerd in hun doen en laten en wie ze als mens zijn. Anders dan  
veel andere professionals, zo is de ervaring, hebben ervaringswerkers vaak alle tijd voor  
deelnemers. 
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‘Er zijn’
Ervaringswerkers hebben een luisterend oor voor deelnemers. Ze zijn echt begaan met hun  
welzijn en werkelijk geinteresseerd in hun doen en laten en wie ze als mens zijn. Anders dan  
veel andere professionals, zo is de ervaring, hebben ervaringswerkers vaak alle tijd voor  
deelnemers. 

‘Wat helpt me het meest: een luisterend oor, dat 
is toch het belangrijkst. Het luisterend oor, het 
voelen dat je er mag zijn, dat is heel belangrijk. 
Dát heeft eigenlijk het meeste gedaan bij mij.’

‘(...) Ze is wat dat betreft een heel fijn 
persoon om persoonlijk mee te praten. 
Zij geeft me echt rust, ben weer terug 
op aarde.’

‘Dat je gewoon weet van in je achterhoofd van oké, waar  
ik ook tegenaan loop, er is altijd iemand bereikbaar voor  
je hé? Ik bedoel… En waar je terecht kan en die je – en die 
een luisterend oor biedt en niet alleen maar een luisterend 
oor maar die ook met jou samen naar oplossingen zoekt. 
En vooral de tijd die je ervoor krijgt. Dat vind ik – dat 
ervaar ik eigenlijk nog het meest als wel heel prettig.’

‘Er zijn’

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-werkplaats


De kracht van ervaringszorg 

Gelijkwaardig

Rolmodel

Dichtbij

Maat-
schappelijke 

waarde

‘Er zijn’

Betrouwbaar en 
geloofwaardig

Bemoedigen 
en bekrachtigen

Dagelijkse 
ondersteuning

Bemiddelen  
en navigeren

Begrip 
‘van binnenuit’

Impuls 
Werkplaats

Bruggen 
slaan in de 
leefwereld

Dichtbij
Deelnemers ervaren een ervaringswerker als iemand die altijd klaar staat en waarmee je  
altijd contact kan opnemen, ook vaak buiten kantooruren. De lijntjes tussen deelnemers  
en ervaringswerkers zijn kort: een appje of belletje is voldoende. 

Het idee om op iemand te kunnen terugvallen, die ‘weet waarover hij praat’, geeft deelnemers  
veel rust en steun. Als de ervaringswerker echt nodig is dan helpt dit contact deelnemers om door 
moeilijke of ‘zwakke’ momenten heen te komen. Ervaringswerkers blijven vaak contact houden  
als deelnemers weg zijn uit een voorziening en zelfstandig zijn gaan wonen, ook als dit formeel  
niet de bedoeling is. 
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Dichtbij
Deelnemers ervaren een ervaringswerker als iemand die altijd klaar staat en waarmee je  
altijd contact kan opnemen, ook vaak buiten kantooruren. De lijntjes tussen deelnemers  
en ervaringswerkers zijn kort: een appje of belletje is voldoende. 

Het idee om op iemand te kunnen terugvallen, die ‘weet waarover hij praat’, geeft deelnemers  
veel rust en steun. Als de ervaringswerker echt nodig is dan helpt dit contact deelnemers om door 
moeilijke of ‘zwakke’ momenten heen te komen. Ervaringswerkers blijven vaak contact houden  
als deelnemers weg zijn uit een voorziening en zelfstandig zijn gaan wonen, ook als dit formeel  
niet de bedoeling is. 

‘Het voelt voor mij als een soort back-up, van als 
ik het ergens moeilijk mee heb dan kan ik daar bij 
hem altijd mee terecht. Dat je gewoon weet van in 
je achterhoofd van oké, waar ik ook tegenaan 
loop, er is altijd iemand bereikbaar voor je hé?’

‘Officieel houden we er zeg maar geen contact 
mee, maar ik app wel en ik hou wel contact en  
ik ga langs. Ja, officieel mag ik dat dan volgens 
mij niet, of is het niet nodig, maar ik wil wel…  
Ja, omdat ik dan zeg maar iets aan het opzetten 
ben met ze, en omdat ik wil weten of het goed 
gaat en ik wil dat ze weten dat ik er gewoon ben 
als het weer iets minder wordt.’

‘Ik zeg tegen bijna alle cliënten: je kan mij vierentwintig 
zeven appen. Ik kijk niet vierentwintig zeven naar mijn app, 
maar als ik een keer zin en tijd heb dan app ik terug, zeker 
als het heel heftig is. Dat vinden mensen fijn, dan zijn ze 
het even kwijt, gewoon puur dat ze ergens iemand hebben 
die het leest, en daar binnen vierentwintig uur een keer op 
reageert. Op die manier voelen hun zich gehoord.’

Dichtbij

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-werkplaats
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Begrip ‘van binnenuit’
Wat deelnemers enorm waarderen en helpt is het diepgaande begrip van ervaringswerkers  
voor wat zij hebben meegemaakt en wat herstel van hen vergt.  

Het begrip is gestoeld op gedeelde ervaringen, ‘van binnen uit’. Zij voelen zich gesteund als 
ervaringswerkers hun moeilijke situatie onder woorden brengen en erkennen. Daardoor voelen zij  
zich ‘gezien’ en ‘gehoord’ en niet langer ‘raar’ of ‘gek’. Ze staan er niet meer helemaal alleen voor. 

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-werkplaats
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Begrip ‘van binnenuit’
Wat deelnemers enorm waarderen en helpt is het diepgaande begrip van ervaringswerkers  
voor wat zij hebben meegemaakt en wat herstel van hen vergt.  

Het begrip is gestoeld op gedeelde ervaringen, ‘van binnen uit’. Zij voelen zich gesteund als 
ervaringswerkers hun moeilijke situatie onder woorden brengen en erkennen. Daardoor voelen  
zich ‘gezien’ en ‘gehoord’ en niet langer ‘raar’ of ‘gek’. Ze staan er niet meer helemaal alleen voor. 

‘En dan zegt die van: ‘joh ik begrijp het.  
Je wilt hier niet zitten. Je hoort hier niet. Je wilt  
een eigen plekje hebben. Natuurlijk snappen we 
het allemaal en wij gunnen jou dat ook.’

‘Het gevoel wat zij jou geeft, dat je in elke 
omstandigheid welkom bent, gewenst bent,  
je wordt gezien en gehoord waardoor jij uit-
eindelijk, als je aan het herstellen bent, kunt 
inhaken met dat gevoel en ook die waardering 
naar jezelf kan geven en dat je dus wel de moeite 
waard bent en dat het wel degelijk zin heeft om 
weer te gaan werken aan de toekomst of om 
überhaupt te denken dat er ook voor jou een 
eventuele positieve toekomst is weggelegd.’

‘Bij hem is het gewoon van als ik dingen zeg van, dan weet hij gewoon 
hoe het is. Omdat die het zelf mee heeft gemaakt. Omdat hij weet hoe 
het is om niks meer te hebben en hoe het is om in instanties te zitten en 
in dingen nog meer. Want hé, er komen ook heel veel dingen bij kijken. 
Niet alleen van oké ik ben nu dakloos, ik zit nu in de opvang, maar je 
krijgt ook te maken met een soort van schaamte en naar je familie toe 
of hé? Ik bedoel… En hij begrijpt dat gewoon… Hij zegt – dan zegt hij 
wel eens van hey,  ik weet wat het is. Ik ben er ook geweest.’

Begrip ‘van binnenuit’

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-werkplaats
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Betrouwbaar en geloofwaardig
Deelnemers zeggen een speciale en warme band met ervaringswerkers te hebben. Die zijn  
echt met hen begaan en voor hen absoluut betrouwbaar en geloofwaardig door de gedeelde 
ervaringen.   

Ervaringswerkers zijn zich sterk bewust van het grote belang van een veilige en betrouwbare relatie 
met deelnemers en werken heel bewust en actief aan het creëren van zo’n band. Zij streven naar 
onvoorwaardelijke support en een contact waarin alles gedeeld kan worden, zonder angst om 
veroordeling of het doorspelen van informatie naar een behandelaar of autoriteit. 
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Betrouwbaar en geloofwaardig
Deelnemers zeggen een speciale en warme band met ervaringswerkers te hebben. Die zijn  
echt met hen begaan en voor hen absoluut betrouwbaar en geloofwaardig door de gedeelde 
ervaringen.   

Ervaringswerkers zijn zich sterk bewust van het grote belang van een veilige en betrouwbare relatie 
met deelnemers en werken heel bewust en actief aan het creëren van zo’n band. Zij streven naar 
onvoorwaardelijke support en een contact waarin alles gedeeld kan worden, zonder angst om 
veroordeling of het doorspelen van informatie naar een behandelaar of autoriteit. 

‘Ik merk dat ik heel erg snel een vertrouwensband 
met de cliënten heb opgebouwd doordat ik het zelf 
mee heb gemaakt. Doordat ik weet waar ik over 
praat omdat ik het zelf helemaal doorleefd heb. 
Dat zorgt ervoor dat cliënten, bewoners, ervoor 
zorgen dat er heel snel een vertrouwen is.’

‘Dus het is niet alleen dat hulpverleners afstand 
bewaren naar cliënten, cliënten bewaren ook een 
hele afstand naar hulpverleners want je weet 
nooit, het is niet zoals op straat oude jongens 
krentenbrood ofzo… en ik merk dat ze bij mij wel 
eerder hun hart uitstorten.’

Betrouwbaar en geloofwaardig

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-werkplaats
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Gelijkwaardig
Het feit dat ervaringswerkers de deelnemers als gelijke behandelen, en hen accepteren zoals  
ze zijn, zonder oordeel, maakt dat ze zich geen ‘nummer’ voelen.    

Deelnemers voelen zich hierdoor in hun waarde gelaten. Hun behoeften en doelen staan bij 
ervaringswerkers op de eerste plaats. De ervaringsdeskundige spreekt, in tegenstelling tot een 
professional, dezelfde taal wat maakt dat de boodschap beter doorkomt. Veel ervaringswerkers 
melden dat zij volgens deelnemers minder afstand nemen dan professionals vaak doen. En deel 
nemers geven op hun beurt aan minder afstand tot ervaringswerkers te houden. Ze nemen hun 
adviezen serieuzer en doen er meer mee. De kennis van de ervaringsdeskundige wordt gezien als 
‘echte’ kennis, niet ‘uit een boekje’ zoals van een professional. Ervaringswerkers laten merken ook 
mensen te zijn die worstelen, kwetsbaar mogen zijn en soms slechte dagen hebben.

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-werkplaats
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Gelijkwaardig
Het feit dat ervaringswerkers de deelnemers als gelijke behandelen, en hen accepteren zoals  
ze zijn, zonder oordeel, maakt dat ze zich geen ‘nummer’ voelen.    

Deelnemers voelen zich hierdoor in hun waarde gelaten. Hun behoeften en doelen staan bij 
ervaringswerkers op de eerste plaats. De ervaringsdeskundige spreekt, in tegenstelling tot een 
professional, dezelfde taal wat maakt dat de boodschap beter doorkomt. Veel ervaringswerkers 
melden dat zij volgens deelnemers minder afstand nemen dan professionals vaak doen. En deel 
nemers geven op hun beurt aan minder afstand tot ervaringswerkers te houden. Ze nemen hun 
adviezen serieuzer en doen er meer mee. De kennis van de ervaringsdeskundige wordt gezien als 
‘echte’ kennis, niet ‘uit een boekje’ zoals van een professional. Ervaringswerkers laten merken ook 
mensen te zijn die worstelen, kwetsbaar mogen zijn en soms slechte dagen hebben.

‘Ik weet ook dat voor heel veel mensen de ervarings-
werkers ook, ja, dat ze bijna onmisbaar zijn, want 
door hen werd je gewoon als mens behandeld en 
niet als een nummer, cliënt, en ja, als hij dadelijk 
weg is komt er weer een ander voor in de plek.’

‘Wat heel belangrijk is, en dat zei ik 
ook altijd tegen hem, ik zei wat voor 
jou helpend is, wat voor jou werkt,  
dat moet je doen.’

‘Want mensen denken ook ervaringsdeskundige,  
oh je bent zo goed en je doet het… Ik zeg dat 
slaat gewoon nergens op. Ik heb ook mijn dagen. 
Ik zeg je wilt niet weten hoe vaak ik huil. 
Waarvoor zou ik niet mogen huilen?  
Omdat ik een ervaringsdeskundige ben?’

Gelijkwaardig

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-werkplaats
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Bemoedigen en bekrachtigen
Ervaringswerkers stimuleren deelnemers om weer eigen regie over hun leven te nemen.  
Dat doen ze door hen stap voor stap te laten werken aan hun eigen wensen en doelen,  
eigen keuzes te laten maken en die te onderbouwen. Ook stimuleren ze deelnemers initiatieven  
te nemen, aan te pakken, vol te houden en aan hun doelen vast te houden. Met vaak de tip om  
niet te hard van stapel te lopen en niet al te ver vooruit te kijken.     

Zij moedigen deelnemers aan hulp te zoeken als het nodig is. Ze maken deelnemers bewust van  
hun mogelijkheden en kwaliteiten. Zij benadrukken dat deelnemers voor hun proces van herstel  
zelf verantwoordelijk zijn. Deelnemers waarderen hoe ervaringswerkers hen bekrachtigen met 
complimenten, steeds laten zien welke stappen zij al gezet hebben, en hen laten weten dat ze er  
toe doen. Ervaringswerkers confronteren deelnemers met hun gedrag wanneer dat hun welzijn of 
gezondheid niet ten goede komt of niet helpend is voor hun herstel. Zij delen hun ervaringskennis 
waar het mogelijke belemmeringen, hobbels of valkuilen in het herstelproces betreft. Ze motiveren 
deelnemers om het anders te zien of aan te pakken. Ook geven ze zicht op de omgang met te 
verwachten tegenslagen.

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-werkplaats
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Bemoedigen en bekrachtigen
Ervaringswerkers stimuleren deelnemers om weer eigen regie over hun leven te nemen.  
Dat doen ze door hen stap voor stap te laten werken aan hun eigen wensen en doelen,  
eigen keuzes te laten maken en die te onderbouwen. Ook stimuleren ze deelnemers initiatieven  
te nemen, aan te pakken, vol te houden en aan hun doelen vast te houden. Met vaak de tip om  
niet te hard van stapel te lopen en niet al te ver vooruit te kijken.     

Zij moedigen deelnemers aan hulp te zoeken als het nodig is. Ze maken deelnemers bewust van  
hun mogelijkheden en kwaliteiten. Zij benadrukken dat deelnemers voor hun proces van herstel  
zelf verantwoordelijk zijn. Deelnemers waarderen hoe ervaringswerkers hen bekrachtigen met 
complimenten, steeds laten zien welke stappen zij al gezet hebben, en hen te laten weten dat ze er 
toe doen. Ervaringswerkers confronteren deelnemers met hun gedrag wanneer dat hun welzijn of 
gezondheid niet ten goede komt of niet helpend is voor hun herstel. Zij delen hun ervaringskennis 
waar het mogelijke belemmeringen, hobbels of valkuilen in het herstelproces betreft. Ze motiveren 
deelnemers om het anders te zien of aan te pakken. Ook geven ze zicht op de omgang met te 
verwachten tegenslagen.

Bemoedigen en bekrachtigen

Dat die zegt van: ‘joh jouw tijd komt nog wel… het is nog 
heel eventjes door die zure appel heen… en houd je eigen 
vast aan dat doel wat je hebt, steven daar gewoon op af. 
Want ja, ik zit eigenlijk hier niet op mijn plaats, waar ik nu 
zit. Maar dat was voor mij eigenlijk meer een tussenstapje 
naar het echte leven weer.’

‘Soms krijg je de vraag: ‘Wat ga je nou voor  
me doen’ of ‘Wat ga jij anders voor mij doen?’. 
Dan zeg ik: ‘niks, ik ben er eigenlijk om te gaan 
kijken wat jij voor jezelf kunt doen, daar wil ik 
naar gaan kijken’, Ik ben altijd op zoek naar 
een vlammetje bij iemand, een vlammetje kan 
een vuur worden.’

‘Ik ga op een gegeven moment ook een keer 
zeggen: dit zijn de stappen die je kunt maken,  
ik heb deze stappen ook gemaakt, soms moet  
je eerlijk zijn, dat hoort er allemaal bij, even  
door de zure appel heen.’

‘Als cliënten niet een schuldhulp-
traject aan willen gaan, vanwege 
heel veel wantrouwen en achter-
docht, dan word ik ook ingeschakeld 
om mensen te motiveren en te 
stimuleren om toch gewoon een 
schuldhulptraject aan te gaan.’

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-werkplaats
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Rolmodel
Ervaringswerkers laten deelnemers zien dat herstel mogelijk is en creëren daarmee hoop en de 
mogelijkheid om zich ‘aan hen op te trekken’. Zij zijn rolmodel door wat zij in hun eigen herstel 
hebben bereikt.      

Als deelnemers in hun herstelproces worden geconfronteerd met problemen of uitdagingen, zoals  
bij dreigende terugval en verstoorde relaties, geven ervaringswerkers mogelijkheden om eruit te 
komen en daarmee ook nieuwe perspectieven. Ervaringswerkers kiezen heel bewust en zorgvuldig 
welke ervaringen zij delen om iemand te helpen of steunen. Deelnemers steken veel op van de 
geleerde lessen van ervaringswerkers. Maar ervaringswerkers benadrukken dat zij zich niet ‘meer’ 
voelen en ook van deelnemers iets opsteken. Van en met elkaar leren en groeien is typerend voor 
ervaringszorg. 
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mogelijkheid om zich ‘aan hen op te trekken’. Zij zijn rolmodel door wat zij in hun eigen herstel 
hebben bereikt.      
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welke ervaringen zij delen om iemand te helpen of steunen. Deelnemers steken veel op van de 
geleerde lessen van ervaringswerkers. Maar ervaringswerkers benadrukken dat zij zich niet ‘meer’ 
voelen en ook van deelnemers iets opsteken. Van en met elkaar leren en groeien is typerend voor 
ervaringszorg. 

Rolmodel

‘Ik denk dat de hoop ontstaat, zeg maar, op het moment 
dat jij laat weten ook van ‘ik heb hier ooit aan dat tafeltje 
gezeten, maar het komt allemaal wel goed’, dat het toch wel 
iets is. Heel veel mensen zoeken vooral in de tijden waarin 
ze het helemaal niet meer weten, dan zoeken ze iets om zich 
aan vast te houden.’

‘In principe vertel ik altijd mijn herstel dus 
probeer ik altijd daar de goede dingen uit  
te halen, daar richt ik mij altijd op, dus het 
negatieve laat ik een beetje achterwege en 
dat komt of in de loop van de tijd wel een 
keer als iemand een licht ziet kan ik het 
erbij halen, als dat wat toevoegt.’

‘Nou ik vind het gewoon heel prettig dat zij haar 
ervaring met mij kan delen waardoor ik dus ook 
mijn ervaring met haar uiteraard deel. En aan de 
hand van haar ervaring, hoe zij dat aangepakt 
heeft, kan ik ook wel weer dingen uithalen van  
hé dat zou ik ook wel eens kunnen proberen.’

‘Maar ik kan hem ook laten zien: 
je kunt er ook uitkomen… Ik geef 
hoop dus dat is een andere vorm 
van behandeling of begeleiding 
die begeleiders en de behande-
laren doen.’
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Dagelijkse ondersteuning
Ervaringswerkers geven tips bij allerlei dagelijkse puzzels en bieden praktische steun, in de 
herstelgroepen soms alleen op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer. Dit soort steun blijven  
de ervaringswerkers vaak ook na vertrek van een deelnemer uit een voorziening geven.       

Deelnemers kunnen altijd met hun verhaal bij de ervaringswerker terecht. Ervaringswerkers zijn  
een belangrijke steunpilaar in hun leven en zijn er voor hen op moeilijke momenten. Ze vormen  
voor hen een flinke steun in de rug bij contacten met instanties of werkgevers. Ze gaan bijvoorbeeld 
mee naar gesprekken met een Arboarts of UWV. Ook steunen zij deelnemers bij het verhelderen  
van hun hulpvraag en geven zij zicht op mogelijkheden van en wegen naar andersoortige hulp. 
Ervaringswerkers helpen deelnemers verder op weg bij het vinden van zinvolle activiteiten,  
zoals vrijwilligerswerk, en bij het weer opbouwen en versterken van hun sociale netwerk.
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Dagelijkse ondersteuning
Ervaringswerkers geven tips bij allerlei dagelijkse puzzels en bieden praktische steun, in de 
herstelgroepen soms alleen op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer. Dit soort steun blijven  
de ervaringswerkers vaak ook na vertrek van een deelnemer uit een voorziening geven.       

Deelnemers kunnen altijd met hun verhaal bij de ervaringswerker terecht. Ervaringswerkers zijn  
een belangrijke steunpilaar in hun leven en zijn er voor hen op moeilijke momenten. Ze vormen  
voor hen een flinke steun in de rug bij contacten met instanties of werkgevers. Ze gaan bijvoorbeeld 
mee naar gesprekken met een Arboarts of UWV. Ook steunen zij deelnemers bij het verhelderen  
van hun hulpvraag en geven zij zicht op mogelijkheden van en wegen naar andersoortige hulp. 
Ervaringswerkers helpen deelnemers verder op weg bij het vinden van zinvolle activiteiten,  
zoals vrijwilligerswerk, en bij het weer opbouwen en versterken van hun sociale netwerk.

Dagelijkse ondersteuning

‘Ja de steun. Vooral de steun. Hoe het… Net dat kleine beetje ja wat ze 
dan eigenlijk missen hé? Vele mensen vanuit de opvang hier die hebben 
niks. Die komen hier binnen met eigenlijk helemaal niks. En de hele dag 
alleen maar een beetje zitten en hangen, ja daar ga je natuurlijk ook niet 
beter van worden. Dus dan kan je beter gaan kijken van wat kan je nog 
wel? Wat vind je leuk om te doen? En waar kan ik je naartoe leiden?’

‘Het is gewoon ja superbelangrijk om 
een dagbesteding te hebben. De meeste 
kunnen niet volledig weer aan het werk. 
Dat is ook onmogelijk. En ik zeg altijd, 
‘jongen, ga vrijwilligerswerk doen. 
Probeer dat ritme vast te houden.’  
Hé, je ochtend, de middag en de avond. 
Ik ben al acht jaar clean, maar ik sta om 
zeven uur op. Ik ga ontbijten. Ik ga ’s 
middags eten. Ik moet ’s avonds eten. 
Dat ritme is zo belangrijk. Daar ben ik 
best wel fel in. Maar goed, het ligt ook 
weer aan hun wat ze ermee doen.’‘Dus daarin ondersteunt hij mij wel. Door 

natuurlijk mijn proces bij te houden, dat doe 
ik zelf natuurlijk ook, in herstel. En als je op 
een gegeven moment er klaar voor bent om 
verder te gaan, dan ziet hij dat ook en dan 
geeft hij op tijd aan: ‘Goh het gaat heel 
goed, zullen we kijken of er meer voor jou 
hier te doen is?’ Omdat ik ook heb aan-
gegeven dat ik dat graag zou willen (…).’
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Bruggen slaan in de leefwereld
Deelnemers waarderen de steun die de ervaringswerkers bieden in het contact met naasten.  
Inzet is daarbij een betere omgang met elkaar, meer begrip en tegengaan van (voor)oordelen.        

Ervaringswerkers geven hiervoor meer inzicht in de psychische of verslavingsproblemen en wat die 
vragen van het herstel van de deelnemer. Ze geven ook praktische tips hoe naasten dit herstel kunnen 
blijven ondersteunen. Zij gaan hiervoor op huisbezoek, organiseren een inloopmiddag voor naasten  
of nodigen hen uit in een herstelgroep (waar de deelnemer zelf niet in meedraait). Ervaringswerkers 
proberen ook te bemiddelen bij bijvoorbeeld scheidings of opvoedproblematiek. Inzet is dan dat men 
‘nader tot mekaar komt’. Door het slaan van die bruggen, versterkt de ervaringswerker de steun die 
deelnemers uit hun directe omgeving krijgen.
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Bruggen slaan in de leefwereld
Deelnemers waarderen de steun die de ervaringswerkers bieden in het contact met naasten.  
Inzet is daarbij een betere omgang met elkaar, meer begrip en tegengaan van (voor)oordelen.        

Ervaringswerkers geven hiervoor meer inzicht in de psychische of verslavingsproblemen en wat die 
vragen van het herstel van de deelnemer. Ze geven ook praktische tips hoe naasten dit herstel kunnen 
blijven ondersteunen. Zij gaan hiervoor op huisbezoek, organiseren een inloopmiddag voor naasten  
of nodigen hen uit in een herstelgroep (waar de deelnemer zelf niet in meedraait). Ervaringswerkers 
proberen ook te bemiddelen bij bijvoorbeeld scheidings of opvoedproblematiek. Inzet is dan dat men 
‘nader tot mekaar komt’. Door het slaan van die bruggen, versterkt de ervaringswerker de steun die 
deelnemers uit hun directe omgeving krijgen.

‘Heel vaak, dan inderdaad op verzoek van de naasten, die geven 
vaak aan van: ‘Wij weten niet meer hoe en wat en weten dat hij 
in herstel is en dat is heel mooi, maar hoe kunnen we dat het 
beste ondersteunen...’ En ik heb dan ook gesprekken met ze  
om te kijken: hoe kun je elkaar ondersteunen, want het is niet 
alleen de naaste naast de verslaafde maar ook de verslaafde 
naar de naaste toe.’

‘Want wij hadden laatst een echtpaar en die hadden  
ook een zoon die verslaafd is en ze snappen er geen  
malle moer van, van hoe kan ons kind nou verslaafd zijn? 
Maar dat kind zat helemaal niet lekker in zijn vel. Hij wist 
niet of hij nu op jongens of op meisjes viel. En ze zijn hier 
geweest en dan een keer of drie, vier. Zegt ze tegen mij,  
ik weet nou – nou snap ik mijn kind pas. Waarom dat  
het zo is.’

Bruggen slaan in de leefwereld
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Bemiddelen en navigeren
Ervaringswerkers bemiddelen en steunen in het contact van deelnemers met hun hulpverleners. 
Dat doen zij op verzoek van een van beider partijen of op eigen initiatief. Ze bemiddelen bij 
problemen, onduidelijkheden of wrijving tussen deelnemers en professionals. Soms vraagt  
een team van professionals een ervaringswerker om advies bij een moeilijk vraagstuk.        

Ervaringswerkers hebben in de groep meestal geen contact met de behandelaar omdat dit een  
gevoel van veiligheid creëert. Alles wat in de groep besproken wordt blijft in de groep. Wél helpen  
zij deel nemers te navigeren in de systeemwereld van formele zorg en diensten. Zij ondersteunen  
de deelnemers bij het verkrijgen van hulp die ze nodig hebben, of het nu gaat om hulp bij psychische 
of lichamelijke problemen, om hulp bij het zoeken naar huisvesting of om steun bij het aanmelden  
bij schuldhulpverlening. 
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bij schuldhulpverlening. 

Bemiddelen en navigeren 

‘Nou waar ik de hele tijd mee bezig ben en daar ben ik me 
heel bewust van, dat ik altijd probeer te connecten zowel 
met collega’s en zowel met cliënten. En ik probeer ze altijd 
zeg maar bij elkaar te brengen… En proberen uit te leggen 
zeg maar hoe een cliënt iets denkt of hoe een collega iets 
denkt aan een cliënt zeg maar. Het is elke keer een soort  
van dat bij elkaar brengen of verbinden.’

‘We kregen een vraag binnen over automutilatie, van een client die mocht 
niet meer auto mutileren want anders werd hij naar buiten gegooid. 
Vreemd, dacht ik, want vaak doe je auto mutileren vanwege spanningen. 
Op die manier, als je dat tegen hem zegt, krijgt hij nog meer spanning en 
dan gaat hij waarschijnlijk iets anders doen. Dus we hebben een voor-
lichting gegeven over automutilatie binnen dat team, ik ben in gesprek 
gekomen met die client, nog steeds heb ik daar gesprekken mee.’

‘Als een lotgenoot vertelt van, joh 
god, ik kan niet zo goed met die 
en die begeleiding opschieten of 
er staat niet genoeg druk achter 
omdat ik nog een keer naar de 
kliniek wil of…, dan kunnen wij 
daar zeker in bemiddelen.’

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-werkplaats
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Positiever zelfbeeld   
 Als er aan deelnemers en ervaringswerkers gevraagd wordt naar de waarde van ervaringszorg, 
wordt vaak gesproken over een positiever zelfbeeld met meer zelfrespect en eigenwaarde en  
een gevoel van trots.   
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Positiever zelfbeeld   
 Als er aan deelnemers en ervaringswerkers gevraagd wordt naar de waarde van ervaringszorg, 
wordt vaak gesproken over een positiever zelfbeeld met meer zelfrespect en eigenwaarde en  
een gevoel van trots.   

‘Ik heb tot twee jaar terug heb ik totaal geen eigen-
waarde gehad en ik was mijn zelfvertrouwen helemaal 
kwijt. En mede door een psycholoog die ik heb en dan 
ook de ervaringscoach, hebben hun dus mij weer de 
kracht gegeven en een groot deel van mijn eigenwaarde 
en zelfvertrouwen terug kunnen geven.’

‘Zelfvertrouwen ook... Dat hij me echt laat 
voelen en laat zien van: ‘joh je bent een 
goede kerel. Je hebt heel wat in je mars.  
Jou hoeven ze eigenlijk niks meer wijs  
te maken, weet je. En blijf vooral jezelf.  
Blijf op jezelf vertrouwen.’

‘Het gevoel wat zij jou geeft, dat je in elke omstandigheid welkom 
bent, gewenst bent, je wordt gezien/gehoord waardoor jij 
uiteindelijk, als je aan het herstellen bent, kunt inhaken met dat 
gevoel en ook die waardering naar jezelf kan geven en dat je dus 
wel de moeite waard bent en dat het wel degelijk zin heeft om weer 
te gaan werken aan de toekomst of  om überhaupt te denken dat  
er ook voor jou een eventuele positieve toekomst is weggelegd.’

Positiever zelfbeeld
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Persoonlijke groei
Door de ervaringszorg worden deelnemers veerkrachtiger en zijn ze beter in staat om zichzelf en 
hun situatie te accepteren. Ze hebben vorderingen in hun herstel gemaakt. Ook het beter kunnen 
loslaten van ‘fouten’ uit hun verleden is deel van hun persoonlijke groei.         

Ze geven daarnaast aan vaardigheden te hebben geleerd, variërend van kunnen koken, de eigen 
emoties beter beheersen tot beter luisteren. Deelnemers hebben door de ervaringszorg weer hoop  
op een betere toekomst. Diverse deelnemers hebben vrijwilligerswerk opgepakt, zijn een cursus  
of opleiding gaan volgen en besteden hun vrije tijd in de avonden en weekenden op een meer 
betekenisvolle manier. 
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Persoonlijke groei
Door de ervaringszorg worden deelnemers veerkrachtiger en zijn ze beter in staat om zichzelf en 
hun situatie te accepteren. Ze hebben vorderingen in hun herstel gemaakt. Ook het beter kunnen 
loslaten van ‘fouten’ uit hun verleden is deel van hun persoonlijke groei.         

Ze geven daarnaast aan vaardigheden te hebben geleerd, variërend van kunnen koken, de eigen 
emoties beter beheersen tot beter luisteren. Deelnemers hebben door de ervaringszorg weer hoop  
op een betere toekomst. Diverse deelnemers hebben vrijwilligerswerk opgepakt, zijn een cursus of 
opleiding gaan volgen en besteden hun vrije tijd in de avonden en weekenden op een meer 
betekenisvolle manier. 

Persoonlijke groei

‘Ja, ik ben minder emotioneel. Ik ben echt gesterkt wat dat 
betreft en ja, ik denk dat ik nou wel makkelijker de dingen 
aan ga ook. Ik heb geaccepteerd nu dat ik ben wie ik ben en 
dat het te maken heeft met een stuk opvoeding en verleden, 
maar dat ik die keuzes maak.’

‘Omdat de meesten toch wel het einde 
niet meer zagen, dus het gebruik als 
dagelijks leven hadden en niet meer 
verder keken; een aantal die nu gewoon 
weer aan de slag zijn door middel van 
werk, stage of school of wat dan ook, 
proberen een zinvolle invulling te geven 
aan hun avonden, weekenden.’

‘Ja het was voor mij…, accepteren dat ik verslaafd ben,  
dat ik nog droog sta, dat moet ik allemaal accepteren en 
dat er zoveel andere dingen zijn die honderdduizend keer 
mooier zijn en ook gezonder zijn, die schakelaar daar heb ik 
heel veel aan gehad, dat ze mij daarbij in begeleid hebben.’
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Gebruik van hulpbronnen
Ervaringszorg maakt het voor deelnemers makkelijker toegang te krijgen tot de hulp en diensten 
die zij nodig hebben, zoals behandeling voor hun verslavingsproblemen of hulp van een huisarts, 
en ook vrijwilligers werk, een cursus of een vrijetijdsactiviteit. Ervaringszorg draagt ook bij aan 
betere relaties in de leefwereld.
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Ervaringszorg maakt het voor deelnemers makkelijker toegang te krijgen tot de hulp en diensten 
die zij nodig hebben, zoals behandeling voor hun verslavingsproblemen of hulp van een huisarts, 
en ook vrijwilligers werk, een cursus of een vrijetijdsactiviteit. Ervaringszorg draagt ook bij aan 
betere relaties in de leefwereld.

‘Mijn ervaringswerker zei: ‘Zou het misschien niet 
makkelijker zijn voor je om effe de huisarts in te 
schakelen en dan, als je daar behoefte aan hebt, 
eventueel ook naar de GGZ? Hé, om die trauma’s 
beter te kunnen verwerken?’ Dus daar heeft die 
mij ook wel in geadviseerd. En dat heb ik ook ter 
harte genomen.’

‘En als je op een gegeven moment er klaar voor 
bent om verder te gaan, dan ziet hij dat ook en 
dan geeft hij op tijd aan: goh het gaat heel goed, 
zullen we kijken of er meer voor jou hier te doen 
is? (…) Verder leren en ontwikkelen valt onder  
het gesprek wat ik straks krijg. Over dat ik 
vrijwilligerswerk ga doen bij IrisCovery.’

‘Via een ervaringsdeskundige ben ik bij een psycholoog 
terechtgekomen en ik loop nou ook bij een psychiater en  
die proberen mij ook te helpen met die trauma’s en dat is… 
Ja… Dat gaat meer zo van: hier heb je Jan bijvoorbeeld,  
is een goede psycholoog, ik heb hem ook gehad, probeer  
eens contact met hem te leggen.’

Gebruik van hulpbronnen

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-werkplaats
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Ervaringszorg 
In de verkenning van de 1 op 1 geboden ervaringszorg participeerden drie maatschappelijke 
opvangorganisaties (Traverse, NEOS en Leger des Heils), een organisatie voor verslavingszorg 
en opvang (Iriszorg) en een regionale instelling voor beschermd en begeleid wonen (RIBW Nijmegen  
& Rivierenland), alle verbonden aan de Impuls Werkplaats van het Radboudumc Nijmegen.  
De deelnemers  vijf vrouwen en vijf mannen  zijn gemiddeld 46 jaar (range 31 – 56) en kregen 
gemiddeld 23 maanden ervaringszorg (range van 2 maanden tot 7 jaar). 
De gemiddelde duur van de dakloosheid gedurende het hele leven was 42 maanden (range van  
7 maanden tot 10 jaar). De ervaringswerkers – vijf vrouwen en vijf mannen – zijn gemiddeld 42 jaar  
(range van 26 tot 59 jaar) en werken gemiddeld al 39 maanden (range van 7 maanden tot 10 jaar)  
als ervaringswerker. De meeste ervaringswerkers hebben een formele training in ervaringszorg 
afgerond en een enkeling had die training bijna afgerond. 

In de verkenning van de ervaringszorg in herstelgroepen participeerden Samen verder (Iriszorg),  
Let it Be (verbonden aan Markieza) en Intact (Tactus). Hiervoor werden in totaal 8 deelnemers en  
8 ervaringswerkers geïnterviewd. De deelnemers – vijf vrouwen en drie mannen – zijn gemiddeld  
48 jaar (range 27 – 61) en participeren gemiddeld 15 maanden (range van 1 maand tot 3 jaar) in de 
herstelgroep. De ervaringswerkers – vier vrouwen en vier mannen – zijn gemiddeld 48 jaar (range  
2870) en werken sinds gemiddeld 3 jaar (range van een half jaar tot 10 jaar) als ervaringswerker  
bij de herstelgroep. Twee van hen hebben een officiële opleiding tot ervarings deskundige gevolgd  
en afgerond. Vier ervaringswerkers zijn gestart of gaan binnenkort starten met een officiële opleiding 
tot ervaringsdeskundige.

https://impuls-onderzoekscentrum.nl/impuls-werkplaats

