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UITKOMSTEN MICROGROEP         
IWP ERVARINGSDESKUNDIGHEID

HOE WORDT ERVARINGSDESKUNDIGHEID 
INGEZET IN VERSCHILLENDE ORGANISATIES?

• Welke taken voeren ervaringsdeskundigen uit? (Vrijwilligers en betaalde medewerkers)

• Welke verschillende rollen vervullen ze?

• Is er een functieomschrijving?

• Wat is de meerwaarde?

• Wat zijn de succes-ervaringen?

• Worden methodische zelfhulpgroepen ingezet, zo ja welke?

ORGANISATIES

-Ixta Noa

-GGZ Drenthe 

-Cosis

-GGZ Friesland

-VNN

-Zien/ Kopland

-Wijkteams Groningen

-Lentis

-Leger des heils

DEFINITIE: ERVARINGSDESKUNDIGHEID IS HET 
VERMOGEN OM OP GROND VAN EIGEN 
HERSTELERVARING VOOR ANDEREN RUIMTE TE 
MAKEN VOOR HERSTEL

Drie kerntaken: 

• ondersteuning bij individuele herstelprocessen

• inrichting van herstelondersteunende zorg

• bevorderen van emancipatie en van de maatschappelijke processen gericht op het 
tegengaan van stigma(tisering) en het creëren van maatschappelijke kansen
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WELKE TAKEN VOEREN ERVARINGSDESKUNDIGEN 
UIT? (LITERATUUR)

1. Ondersteuning bij individuele herstelprocessen

2. Inrichting van herstelondersteunende zorg

3. Creëren van Maatschappelijke kansen

PRAKTIJK

1. Ondersteuning bij individuele herstelprocessen

2. Inrichting van herstelondersteunende zorg

3. Kwartier maken binnen eigen organisatie

4. Inloop

5. Outreachend werken (wijkteams)

6. Methodische zelfhulpgroepen

7. Voorlichting / Les geven / tandemdocent

Functieomschrijvingen bij meeste organisaties aanwezig.

MEERWAARDE

• Erkenning en herkenning

• Andere invalshoek

• Laagdrempelig

• Kritische vragen stellen in het team

• Gelijkwaardig contact

• Anti-stigmatiserend 

• Wantrouwen bij cliënten weghalen

SUCCESERVARINGEN

• Ixta Noa zet al 15 jaar ervaringsdeskundigheid in om mensen te ondersteunen. 
Waardevolle aanvulling op het zorglandschap. Veilige plek om voor tijdens of na 
behandeling te zijn.
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COSIS

Toen een jongere met verslavingsproblematiek opgenomen moest worden in een 
verslavingskliniek en hier erg tegenop zag waardoor hij niet meer wilde, heeft de 
ervaringsdeskundige zijn verhaal gedeeld. Hij was zelf in het verleden ook opgenomen geweest 
voor verslaving en hij heeft verteld hoe het traject er voor hem uit zag. Dit stelde de jongere 
gerust en hij is doorgegaan met de opname.

Het project ‘scharnier’, nu Oriënt Express:
Een training, mede gegeven door ervaringsdeskundigen, waarin deelnemers samen nadenken 
over daginvulling, vrijetijdsbesteding, werk etc. Enkele deelnemers hebben hierdoor (betaald) 
werk gevonden, een deelnemer is gaan sporten en een deelnemer is een MBO-opleiding
begonnen.

WIJKTEAMS BEIJUM EN VINKHUIZEN

Een mevrouw wilde graag deelnemen aan een groep die georganiseerd werd in het 
wijkteam. Ze werd hierin belemmerd doordat ze het huis niet uit durfde. Een 
ervaringsdeskundige met soortgelijke ervaringen ging bij de mevrouw op bezoek en 
vertelde haar verhaal. Samen hebben ze afgesproken dat de ervaringsdeskundige de 
mevrouw ophaalt en naar huis brengt. Samen werken ze aan het zelfstandig naar het 
wijkteam gaan.
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