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Groningen, 5 april 2018

Lies Korevaar

IWP 
Ervaringsdeskundigheid Noord-Nederland Drie soorten kennis

• Wetenschappelijke kennis 

• Professionele kennis

• Ervaringskennis

Verschillende werkvelden

• GGz 

• Verslavingszorg

• Maatschappelijke opvang

• Gemeenten (sociale teams, werk & inkomen) 

• Onderwijs

• Niet-aangeboren hersenletsel 

• Mensen met een verstandelijke beperking

Functies voor Ervaringsdeskundigen
Microniveau:
• telefonische hulp- en informatiediensten
• voorlichtingsbijeenkomsten
• zelfhulp- en lotgenotengroepen
• ondersteuning bij indicatiestelling en zorgeffectuering
• PGB-ondersteuning
• cliënten trainen cliënten
• cliënten als gast- en co-docent
• ‘cliënten trainen hulpverleners’
• ‘herstellen doe jezelf’
• vriendendiensten
• cliënten als onderzoeker (o.a. afnemen van interviews en enqûetes)
Mesoniveau:
• cliëntenraden en -commissies
• zelfgestuurde projecten en zorggerelateerde projecten
• begeleidingscommissies en/of stuurgroepen van projecten
• cliënten en hulpverleners partners in kwaliteitsverbetering
• consulentschappen (support-, migrantenconsulent, straatadvocaat)
Macroniveau:
• bestuurlijke overleggen (o.a. met Raden van Bestuur zorginstellingen, 

zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties)
• adviesraden van gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden
• kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief
• congressen, conferenties, symposia
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Wat is ervaringsdeskundigheid?
Ervaringsdeskundigheid houdt in dat 

mensen met een cliënt  verleden of heden

op basis van hun eigen ervaring en die van 

anderen ervaringskennis ontwikkelen, die 

zodanig ingezet kan worden dat het voor 

anderen betekenis krijgt

Doelstelling IWP

De IWP Ervaringsdeskundigheid Noord 
Nederland ontwikkelt kennis, producten 
en diensten voor en geeft informatie over 
de inzet van ervaringsdeskundigheid 

aan (toekomstige) ervaringsdeskundigen, 
cliënten, collega-professionals 
familieleden, studenten, docenten, Zorg-
en welzijnsorganisaties, overheden en 
zorgverzekeraars
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IWP-partners
Trekker/penvoerder

• Hanzehogeschool Groningen/lectoraat Rehabilitatie

Zorg-.welzijnsorganisaties

• Cosis (NOVO en Promens Care)

• Lentis

• MEE Groningen

• Noorderbrug

• Autisme Netwerk Groningen (ANG)

• Zienn

• Visio

• GGz Friesland/Mind Up

• Leger des Heils

• Ixta Noa

Overheid

• Gemeente Groningen

IWP-partners
Universitair

• UMCG

• Boston University: professor Marianne Farkas

Hbo lectoren

• Dr. Charlotte Wunderink

• Dr. Aly Waninge

• Dr. Nynke Boonstra (NHL stenden)

• Dr. Lies Korevaar

Hbo opleidingen

• Bachelor Social Work van de Hanzehogeschool Groningen

• Bachelor Verpleegkunde van de NHL

• Opleiding Associate Degree Ervaringsdeskundige in de zorg

• Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid (GOED)

• Opleiding Ervaringsdeskundigheid Niet-aangeboren hersenletsel 
(EDNAH)

IWP-partners

Private ondernemingen

• Merkeleijn Coaching

• De Bijdrage

• Monique Willems Coaching

Overige

• Hersenletselcentrum Nood-Nederland

• LFB, Landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een 
verstandelijke beperking

• Herstelgroep Nederland

• Hersenletsel.nl Regio Groningen & Drenthe

Financiering

€ 20.000,- Stimuleringssubsidie CoE HA

€ 20.000,- Gemeente Groningen

€   7.200,- Hersenletselcentrum Noord-Nederland

€ 296.896,- Eigen bijdrage partners in kind

Totale begroting: € 364.096,-
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Q & A

Lies Korevaar
e.l.korevaar@pl.hanze.nl


