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Maak gebruik van de kennis en ervaring van jonge ouders!

Werken met ervaringsdeskundigen, het gebeurt nog weinig in preventie van onbedoelde 
zwangerschap en in ondersteuning van jonge ouders. Met dit boekje willen we laten zien hoe 
waardevol de ervaring van jonge ouders is. Er zijn veel mogelijkheden voor de inzet van er-
varingsdeskundigheid; per organisatie of project kan dat verschillen. We willen je inspireren 
en op weg helpen om ook in je eigen werk meer te doen met ervaringsdeskundigen. 

In dit boekje vind je voorstellen van acht jonge ouders. Ze willen graag met organisaties 
samen aan de slag om hun ideeen werkelijkheid te maken. Neem contact op met één van de 
jongeren voor meer informatie. Of mail of bel ons. Wij zijn ook te benaderen als je onder-
steuning wil bij het opzetten van een ander project met ervaringsdeskundigen.

Dit boekje is gemaakt in opdracht van Siriz. Het valt binnen programma JOOZ. Kijk voor 
meer informatie op www.jooz.nu. Op die website is dit boekje gratis te downloaden.

Fietje Schelling, zelfstandig adviseur 
 t. 06 34949923, m. info@fi etjeschelling.nl
Jose Huzen, adviseur bij JSO    
 t. 06 34949826, m. j.huzen@jso.nl

Met dank aan Anne, Bodine, Brenda, Cathy, Chiara, Manelia, Mara en Ravi voor 
de ideeen. Maurits Boote voor de theoretische onderbouwing en Robert Minderman 
voor de fotografi e.

VAN ERVARING NAAR 
DESKUNDIGHEID

Ervaringsdeskundigheid is een 
veelgehoorde term. Wanneer je 
een ervaring hebt door iets mee te 
maken, wordt al snel gezegd dat je 
ervaringsdeskundig bent. Maar er 
is meer voor nodig om je erva-
ringsdeskundige te noemen, het 
vereist exper  se.  Om verwarring 
te voorkomen, start dit document 
dan ook met een korte begripsom-
schrijving. (Bergen et al., 2015 & L. 
van Lier, 2014)

Ervaring
Persoonlijke ervaring is kennis 
verkregen door iets zelf mee te 
maken, leren door ondervinding. 
Je weet wat het betekent om pro-
blemen te hebben en welke stra-
tegieën dan wel en niet werken. 
Bovendien weet je welke steun 
belangrijk is en welke begeleiding 
mogelijk aansluit.

Ervaringskennis
Deze persoonlijke ervaringen kun-
nen tot kennis gemaakt worden 
door er op te refl ecteren, ze met 
anderen te bespreken en elkaars 
ervaringen te delen. Je weet dan 
hoe anderen met dezelfde erva-
ring dit beleefd hebben. Wanneer 
je kijkt naar overeenkomsten in 
deze ervaringen ontwikkel je col-
lec  eve ervaringskennis. 

Ervaringsdeskundigheid
Een ervaringsdeskundige hee   
in een cursus of opleiding vaar-
digheden geleerd om kennis 
van persoonlijke en collec  eve 
ervaringen deskundig en func  -
oneel in te ze  en. Hij is de eigen 
ervaringen overstegen en hee   
leermomenten benut om anderen 
mee te ondersteunen in herstel en 
empowerment.

Maurits Boote, trainer Expex

Tips om de eff ecten van inzet van ervaringsdeskundigheid te vergroten

Zorg voor draagvlak voor de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen je 
organisa  e. Het ini  a  ef moet niet hangen aan enkele voortrekkers. Voor-
dat ervaringsdeskundigen worden ingezet moeten medewerkers worden 
voorbereid en voorgelicht. 

Ook is ac  eve betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij de ontwikke-
ling van het project van belang. Voor een goede inzet van ervaringsdes-
kundigen is het nodig om rollen, doelen en verwach  ngen van zowel de 
ervaringsdeskundigen als de medewerkers op elkaar af te stemmen. 

Voor het slagen van een project is ondersteuning van de ervaringsdes-
kundigen belangrijk. Denk daarbij aan scholing, coaching en onderlinge 
intervisie. Kijk voor een overzicht van scholingsmogelijkheden verderop in 
deze uitgave.

Effec-
tiviteit

p 4-5 Chiara over 
voorlichting

p 6-7 Bodine over 
voorlichting en hulp in 
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p 8-9 Mara en Ca-
thy over goede infor-
matie bij een onbe-
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In dit boekje: 



Ik ben Chiara Vanenburg, 
inmiddels 24 jaar oud en 
raakte zwanger op 16 jarige 
leeftijd. 
Ik heb geen seksuele voor-
lichting gehad op school en 
thuis is dit onderwerp nooit 
bespreekbaar gemaakt, met 
als gevolg een tienerzwanger-
schap.
Toen het duidelijk werd dat 
het defi nitief zo was dat mijn 
nu 7 jarige zoon Damian bin-
nen 6 maanden te wereld 
zou komen had ik maar één 
doel voor ogen het stereotype 
tienermoeder doorbreken. 
Omdat ik de relatie van mijn 
toenmalige partner en ook 
vader van mijn zoon na 4 
jaar niet als gezonde omge-
ving achtte voor onze kleine 
man heb ik besloten te kiezen 
voor een gezin met zijn 2-en, 
waar zijn vader uiteindelijk 
met de nodige turbulentie 
toch nauw bij betrokken is 
gebleven. 
Ik heb ondanks mijn zwan-
gerschap aaneensluitend mijn 
MBO niveau 4 en HBO studie 
inclusief stages voortgezet. 
Naast mijn studies heb ik ook 
altijd een bijbaan gehouden 
om de noodzakelijke fi nanci-
ele behoeftes te vervullen. Ik 
vond steun en motivatie mid-
dels zelf educatie door boe-
ken te lezen ter bevordering 
van mijn persoonlijke groei 
en mijn gezondheid op pijl te 
houden denk aan voeding en 
sport. 
Het belangrijkste was denk ik 
toch goede voorbeelden van 
Powervrouwen als gidsen in 
mijn directie omgeving. Sa-
men met mijn zoon leid ik 
een heel bruisend leven. 
Momenteel schrijf ik mijn 
HBO afstudeer scriptie en 
werk ik voltijd als Cabin At-
tendant, maar belangrijker 
nog ik ben op reis ‘Van Tie-
nermoeder tot Powervrouw’. 

 Even Voorstellen 

“Ik ben op reis ‘Van Tienermoeder tot Powe
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Wil je meer weten over mijn project? Of wil je samenwerken? Neem dan contact met me op! 
Chiara Vanenburg
   

 
Info@VanTienermoederTotPowervrouw.nl

Ps. neem ook een
 kijkje op

 

mijn Faceboo
ksite en In-

stagram
!

Recent onderzoek wijst uit dat 
het aantal  enermoeders in 
Nederland is gedaald. Enkel is 
het zo dat het aantal in Zuid-
Holland waar ook ik vandaan 
kom, hetzelfde is gebleven. 

Het voorkomen van het pro-
bleem is al  jd beter dan gene-
zen, daarom zou ik graag mijn 
verhaal op preven  eve wijze 
op Middelbare en MBO scho-
len willen delen middels voor-
lich  ng, omdat vaak in deze 
levensfase van de jongeren het 
probleem ontstaat. De kans is 
klein dat de studenten direct 
in zo een gemeenschappelijke 
omgeving met vragen zullen ko-
men. En om deze reden wordt 
dan een medium gekozen die 
tegelijker  jd voor hun makke-
lijk bereikbaar  en vooral privé 
is namelijk social media! Op de 
‘Van Tienermoeder tot Power-
vrouw’ social media pagina’s 
kunnen de jongeren terecht 
voor vragen maar vooral ook 
om mijn reis ‘Van Tienermoe-
der tot Powervrouw’ te volgen 

met als doel ‘Inspire and be 
inspired’ in de hoop dat ook zij 
de powervrouw in zichzelf naar 
boven zullen halen. 

Uiteraard liggen er nog meer 
ideeën op de plank ter bevor-
dering van het process en het 
doel ‘Inspire and be inspired’. 
Trek vooral aan mijn jasje voor 
meer info. 

Wat ik nodig heb om dit te 
bewerkstelligen zijn heel veel 
enthousiaste mensen die mij 
introduceren aan de hierbo-
ven genoemde doelgroep of 
in samenwerking met mij de 
voorlich  ng willen geven aan 
een doelgroep die net een 
extra boost aan mo  va  e nodig 
hee  . Maar 
belangrijker 
nog spon-
soren die 
het mogelijk 
maken om 
de voorlich-
 ng te geven 

en de toe-
behorende 

a  ributen te bekos  gen zoals 
een laptop, de kosten voor het 
ontwerpen en bouwen van een 
website, visite kaarten, promo-
 e materiaal, de reiskosten etc. 
Uiteindelijk heiligt het doel de 

middelen! Wil jij één van deze 
middelen zijn? Laten wij dan 
NU onze krachten bundelen 
om deze jongeren bewust te 
maken van jong ouderschap 
en vooral ook om meiden die 
zich al in deze las  ge situa  e 
bevinden te helpen ‘van Tie-
nermoeder tot Powervrouw’>>vrouw >>

Bekijk het fi lmpje van Chiara
op http://www.jooz.nu/erva-

ringsdeskundigen/

ervrouw’.”



“Ik vind dat meisjes in de ge-
sloten en besloten zorg 

- veel betere seksuele voor-
lich  ng moeten krijgen

- dat  zij voorgelicht moeten 
worden door jonge ervarings-
deskundigen 

- dat er wordt gewerkt aan 
hun weerbaarheid en asser  -
viteit, zodat zij leren nee zeg-
gen.

Ik vind dat meisje in de geslo-
ten zorg recht hebben op goede 
specialis  sche ondersteuning 
(bijvoorbeeld medewerkers van 
Siriz of de FIOM).

Meisjes moeten behandeld 
worden en niet zomaar opge-

sloten worden. Als je opgeslo-
ten wordt stopt volgens mij 
je ontwikkeling, tenminste zo 
voelde het voor mij.

Daarom pleit ik ervoor dat er 
een programma ontwikkeld 
wordt voor meisjes in de ge-
sloten zorg samen met erva-
ringsdeskundige meiden zoals 
ik,  waarin aandacht is voor 
seksuele voorlich  ng én asser-
 viteitstraining.

En daag ik de gesloten zorg uit 
om dat samen met mij op te 
pakken.”>>

Gesloten zorg wil ook

Wist je 
dat?

Een derde van de 

meisjes die in de ge-

sloten jeugdhulp heb-

ben gezeten is op hun 

21ste moeder zijn?
En 40% van de 
meisjes uit de 
gesloten jeugdzorg 
heeft  één of meer-
dere abortussen 

“Ik ben Bodine, 24 jaar. Ik heb een dochter van 7 en een dochtertje van 3. Ik heb in de 
gesloten en besloten zorg gezeten. Eerst anderhalf jaar gesloten, deels zwanger en daarna 
anderhalf jaar besloten met mijn dochtertje.
Op mijn 16e ben ik de dag voor-

dat ik opgepakt werd zwanger 
geworden. Daar kwam ik pas na 2 
maanden achter. Ik schrok, maar 
wist wel meteen dat ik het wilde 
houden en goed voor haar wilde 
zorgen. Daar was niet iedereen 
het mee eens. Mijn voogd zei: als 
je je kind wil houden, pak ik het 
van je af en zorg ik dat je je kind 
nooit zal zien. Ik kreeg in de geslo-
ten zorg geen goede hulp. Er was 
niemand die mij kon vertellen wat 
mij te wachten stond. Ik moest zelf 
instanties bellen om te zorgen dat 
ik uiteindelijk een plekje kreeg in 
  een besloten moeder en huis.” 

Bekijk mijn fi lmpje op 
http://www.jooz.nu/er-
varingsdeskundigen/

Neem contact 
met me op via:
Fietje Schelling 
info@fi etjeschel-

ling.nl

k zorg!



Al lid van het Youtube-
kanaal van Mara? Kijk 
op teen Mom vs. The 
World

Wij zijn jonge ouders Mara 20jaar en 
Cathy 29jaar en wij willen graag een 
app voor onbedoelde zwangerschappen.

Bekijk het fi lmpje 
van Mara en Cathy op 
h  p://www.jooz.nu/erva-

ringsdeskundigen/



En de (to
De hulpverlening voor onbedoeld zwangere is veel te veel 

gericht op vrouwen/meisjes. Er is bijna geen aandacht voor 
jongens en mannen.

Ook jonge (toekoms  ge) vaders maken veel veranderingen mee, 
ook al gieren de hormonen niet door hun lijf. Er spelen allemaal 
vragen door je hoofd, wil ik een kind (ook al beslist mijn vrien-
din uiteindelijk). Wil ik wel vader worden? Zo ja, hoe moet dat 
dan? Wat zijn mijn rechten en plichten? Wie helpt mij? Zijn er 
lotgenoten die mij kunnen adviseren? 

Toen ik vader werd kende ik de weg niet en kon nergens terecht 
met mijn vragen. De prak  sche zaken thuis, daar was ik goed 
voor. Kinderkamer maken/opknappen, zorgen voor een kind 
veilige omgeving en een goed  inkomen .

Ik  miste aandacht was voor de jonge vaders. De huisarts, de 
verloskundige, de kraamzorg hadden weinig oog voor mij. En  ik 
had niemand om me heen had die mij kon vertellen wat mij te 
wachten stond. Er was geen hulp, geen advies en geen informa-
 e. En ik heb nooit een vaderfi guur  in mijn leven gehad, 

hoe kan  ik zelf vader worden zonder goed voorbeeld?!

Daarom vind ik dat er meer aandacht voor de jonge (toekom-
s  ge) vaders moet komen: 
• Informa  ebijeenkomsten en (seksuele) voorlich  ngen voor 

vaders;
• Ondersteuning en advies bij het keuzemoment;
• Hulp bij bepaalde beslissingen voor jezelf en je (toekom-

s  ge) kind;
• En aandacht voor vaders van huisartsen, in ziekenhuizen en 

overal waar jonge moeders hulp krijgen en langs komen.

Ik ben nu zelf ervaringsdeskundige en ik denk dat die aan 
toekoms  ge vaders veel steun kunnen geven; een (jonge) vader 
aan je zij, waar nodig.  Iemand die je kan vertellen wat je al-
lemaal te wachten staat en je kan ondersteunen als je dat nodig 
hebt.

Ik wil jullie als hulpverleners oproepen om écht oog te hebben 
voor vaders en hen ook informa  e en ondersteuning te bieden. 
Ik wil daar graag zelf ook een steentje aan bijdragen als erva-
ringsdeskundige. >>

Ook aandacht en hulp voor vaders!
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oekomstige) vaders dan?

“Ik ben Ravi,  27 jaar. 
Ik ben vader van een dochter van 5 en mijn vrouw is 

in verwachting van ons 2e kind.
Toen ik voor de eerste keer vader werd was ik er niet 

klaar voor en wist niet wat mij te wachten stond. Ik 
wist niet zeker of ik wel vader wilde worden. Een kind 
neem je niet zomaar en is het belangrijkste verande-
ring in je leven.”

Bekijk het fi lmpje 
van Ravi op h  p://www.jooz.

nu/ervaringsdeskundigen/

Neem contact met me 
op via: 

ravi.expex@gmail.com



Comm

‘Alles Over Hoop’ is een boek dat je raakt. Als ouder, als tiener en als jonge moeder.

“Anne was 14 jaar. Ze leek wel 16, zei een leraar. Veel te vroeg en tegen haar zin in kwam 
ze er achter wat mannen van haar wilden. Verwarrende pubergevoelens en opstandig 
gedrag maakten het niet makkelijker, ook niet voor haar ouders.”

‘Alles Over Hoop’ vertelt het persoonlijke en waar gebeurde verhaal van Anne Alles. 
Over haar jeugd en haar rol als tienermoeder. Een verhaal over tweestrijd en twijfel. 
Over jong zijn en jong moeder zijn. Over geluk en angst. Angst voor de toekomst. Voor 
wat anderen denken. Wat betekent het voor Anne zelf ?

In het spraakmakende en tot ieders verbeelding sprekende debuut van Anne Alles weer-
klinkt de worsteling tussen geloof en hoop. De weg van een naar het leek onbevangen 
jeugd naar volwassenheid. Volledig overhoop gehaald. ‘Alles Over Hoop’ verhaalt van de 
onomkeerbare tweestrijd tussen vertrouwen en de harde werkelijkheid. Zoekend naar 
antwoorden en houvast. Heen en weer geslingerd tussen hoop en vertrouwen.

“Mijn naam is Anne Alles  Ik ben 
19 jaar en heb een dochter van 4 jaar. Naast mijn studie 
marketing en communicatie heb ik een boek geschreven 
over mijn tienermoederschap. Het boek ‘Alles Over Hoop’ 
is één van de manieren waarmee ik andere tienermoeders 
hoop te inspireren en herkenning te geven aan hun 
gevoelens.”

Bekijk het fi lmpje van Anne op 
http://www.jooz.nu/ervarings-

deskundigen/

Wil jij mij hierbij helpen of 
heb je nog vragen? Je kunt me 
altijd bellen, mailen of zelfs 
Whatsappen.

Anne Alles
anne_alles@hotmail.com

Tijdens mijn zwangerschap en het eerste jaar na mijn 
bevalling voelde ik me erg eenzaam. Ondanks dat ik lieve 
vrouwen om me heen had die wisten hoe het was om moe-
der te worden, wisten ze niet hoe het was om als 15 jarige 
én moeder én  ener te zijn. In die periode had ik graag een 
paar vriendinnen willen hebben die in een zelfde soort situ-
a  e zaten. Maar waar vind je die?

COMMUNITiES Ik wil graag online communi  es op Face-
book en Whatsapp voor onbedoeld zwangere vaders en 
moeders starten/opze  en. De communi  es moeten een 
veilige omgeving worden waar jongens en meiden lotge-
noten kunnen vinden, vragen kunnen stellen, frustra  es 
kunnen delen en vooral elkaar kunnen inspireren en 
mo  veren. De jongens en meiden kunnen elkaar op 
twee manieren online ontmoeten; via Facebook en/of 
via Whatsapp. 

Het voordeel van het gebruiken van deze twee 
bestaande kanalen is dat er bijna niks voor ontwikkeld 
hoe   te worden. Daarnaast is iedereen al bekend met 
Facebook en Whatsapp en wordt het onder jongeren al 
veel gebruikt waardoor het heel toegankelijk is. 

Mij lijkt het een goed idee om de communi  es op te 
ze  en vanuit het principe voor en door jonge of onbe-
doeld zwangere ouders. Een ervaringsdeskundige kan 
de community ondersteunen als beheerder of mode-
rator. Zodat het een veilige plek is en de jonge ouders 
een rolmodel hebben. Iemand die kan laten zien dat 
je je leven weer op de rit kan krijgen. De ervaringsdes-
kundige kunnen elkaar ondersteunen en eventueel 
steun vragen bij een professional van een betrokken 
organisa  e.

WAAROM? Jongens en meiden worstelen  jdens (en 
na) de zwangerschap met verschillende vragen. Vaak 
zijn de situa  es gecompliceerd; de rela  e die ze had-
den is net uit, eigen ouders hebben ze het huis uitgezet 
of eigen ouders accepteren de partner niet. Om een 
vertrouwde community te creeëren kan het helpend 
zijn dat de community leden in dezelfde soort situa-
 es zi  en. Voordat ze lid worden van een community 

kunnen ze aangeven bij wat voor een soort community 
ze ingedeeld willen worden. Enkele voorbeelden om 
op ingedeeld te worden zijn: lee  ijd, lee  ijd kinderen, 
woonplaats/regio, land van herkomst, religie, oplei-
dingsniveau, burgelijke staat of interesse.

HOE? Het is belangrijk dat de communi  es niet te 
groot worden en de leden echt contact met elkaar 
hebben. Op Facebook zijn er al speciale groepen 
voor  enermoeders, maar met 1500 leden is dit heel 
onoverzichtelijk geworden. Daarom is het noodzakelijk 
dat de Whatsapp groepen 10 tot 20 leden hee   en de 
Facebook groep van 30 tot 50 leden hee  . 

WAT HEB IK NODIG? 

• Een database waarin alle onbedoelde zwangere 
ouders worden bijgehouden die behoe  e heb-
ben aan contact.

• Organisa  es die met het plan aan de slag willen en 
contact hebben met onbedoeld zwangere (organisa-
 es als; Siriz, FIOM, loket jonge moeders, jeugd- of 

wijkteams).

• Een paar onbedoeld zwangere ouders die hun leven 
op de reails hebben en het leuk vinden om andere te 
ondersteunen.

Ik hoop dat we met z’n allen onbedoeld 
zwangere kunnen verbinden en de proble-
ma  ek een beetje kunnen verlichten. >>

munities voor aanstaande onbedoeld 
zwangere moeders en vaders



“Ik vind het bel
begrepen voelen
uit het wijkteam

Ervaringsdeskund

Heb je vragen over mijn 
idee of ben je geinteres-
seerd om dit samen uit te 
voeren;  neem dan contact 
met mij op via ervarings-
deskundige.brenda@gmail.

Ervaringsdeskundigen 
in de wijkteams

Jonge ouders moeten zich begrepen en 
gehoord voelen. Het gaat om het ècht in 
kunnen leven in de jonge ouder.  Ik pleit 
voor het nze  en van ervaringsdeskundi-
gen in elke gemeente bij de wijkteam en 
sociale teams. 

De wijk- en sociale teams kunnen 
samen met de ervaringsdeskundigen 
uitwerken: 

• Hoe de hulp voor jonge ouders 
eruit moet zien. 

• Wat hebben jonge ouders nodig 
om hun doelen te bereiken. 

Verder vind ik het belangrijk dat jonge 
ouders de mogelijkheid hebben om per-
soonlijk contact te leggen met ervarings-
deskundigen. Ik denk dat jonge ouders 
zich begrepen voelen door iemand die 
hetzelfde hee   meegemaakt. Een erva-
ringsdeskundige kan het gevoel geven 
dat je het niet alleen hoe   te doen. 
Natuurlijk werkt de ervaringsdeskundige 
samen met de bestaande instan  es. 

Om dit plan uit te werken en uit te 
kunnen voeren heb ik de hulp nodig van 
overheden, sociale teams en andere 
hulpverlening rondom jong ouder.  

Ik ga ervoor dat elke nieuwe jonge 
ouder in Nederlander contact kan heb-
ben met een ervaringsdeskundige. Om 
samen naar het doel van de jonge ouder 
te kunnen gaan: namelijk een goede 
ouder zijn voor hun kind.>>

“Ik ben Brenda Zwanikken 28 jaar. Ik ben trotse moe-
der van een zoon van inmiddels 4 jaar oud. Ik ben een 
getrainde Expex en ik werk in de zorg voor verstande-
lijk gehandicapten.

Zelf heb ik heb ik me heel graag gehoord willen voelen 
door  een instantie of hulpverlener toen ik hulp zocht 
voor mijzelf en mijn zoon. Maar eigenlijk voelde ik me 
heel erg onbegrepen.

Toen ik hulp zocht bij het sociale team in mijn wijk 
was het alleen mogelijk om telefonisch contact te leg-
gen. Zelf voel ik mij beter bij een persoonlijk gesprek 
met een hulpverlener. Dit was niet mogelijk waardoor 
ik mij minder goed duidelijk kon maken wat mijn hulp 
vraag was. Ook later lukte het niet goed om de goede 
hulp te krijgen. ik voelde me heel erg onbegrepen. Ik 
wilde het beste voor mijn kind en zocht hulp.

Op een gegeven moment waren er verschillende orga-
nisaties binnen mijn gezin betrokken. Er zou 1 gezin 1 
plan gemaakt worden. Echter is dit nooit van de grond 
gekomen. Elke keer moest ik opnieuw mijn verhaal doen 
bij nieuwe hulpverleners en elke keer was het nee dat 
doen wij niet. 

Verder had ik niemand die echt begreep hoe ik me 
voelde als moeder om steeds weer tegen een dichte deur 
aan te lopen. 

Ik hoop dat anderen dit niet hoeven mee te maken.”

langrijk dat jonge ouders zich 
n en gehoord voelen door iemand 

m.” 

Even voorstellen
Even voorstellen

igen in de wijkteams



“Ik ben Manelia Hordijk, ik ben 28 jaar. Ik ben moeder van twee kin-
deren, een dochter van 13 en een zoon van 1.5 jaar. 

Ik heb vanaf mijn 11de onder toezicht gestaan. Mijn moeder had een 
burn-out en koos ervoor om ons onder het toezicht van jeugdzorg te 
zetten. Op mijn 15e raakt ik zwanger. Mijn gezinsvoogd schrok er in 
eerste instantie van dat ik zo jong zwanger raakte. Gelukkig hij heeft 
mij altijd gestimuleerd en gemotiveerd om mijn diploma te halen en 
door te leren. Zodat ik geld kon gaan verdienen voor de kleine om 
mijzelf te onderhouden. 

Tijdens mijn zwangerschap was mijn voogd heel lief, maar helaas 
begreep hij mij niet in alles. Ik denk dat als je een tienermoeder die 
onder toezicht staat laat praten met een ervaringsdeskundige, dat dit 
een positief effect heeft op de omgang tussen de voogd en de tiener-
moeder. Daarnaast is het ook belangrijk dat de voogd respect naar de 
tienermoeder toont, zodat zij ook in staat is om met hem in verbin-
ding te blijven. Daarom is mijn idee is om ervaringsdeskundige in te 
zetten bij jeugdzorg. Ik denk dat het voor een voogd en tienermoeder 
makkelijker is om met jeugdzorg om te gaan, als zij iemand kennen 
die al een positieve ervaring heeft met jeugdzorg.” 

ervaringsdeskundigheid

mmmmmmoooooeeeeddddeeeerr mmaa Ik denk dat het voor een voogd en tienerm Ik denk dat het voor een voogd en tienerm
ooommmmmmmmmmmmmmmmm  mmmmeeeeeeeeeetttttttttt jjjjeeuuggddzorrgg oomm ttee gggaaaaann,,,,  aaaaaallllsssssss  zzzzziiiiiiiiiiiiijjjjj ieemmaannddddd  kkkkkkeeeeeennnnnnnnnnneeeeennnn
ppppppp ggg jjjjjjjjjjj gggggggggg ggggppooosssssssssssiiiiiiiittttttiiiiieeeeevvvveeeee eeeeeeeeeeerrrrrvvaarriinnnggg hhheeeefft mmmmmeeeeeeeettttttttttt jjjjjjjjjjeeeeeeeeeeuuuuuuuugggggggddddddddddzzzzzzzzzzzzzoooorrgg. 

“Mijn wens is om tie-
nermoeders een posi-
tief duwtje in de rug te 
geven om anders naar 
jeugdzorg te kijken. De 
gedachten ‘Jeugdzorg 
pakt je kind af, omdat 
tienermoeders niet in 
staat zijn om voor hun 
kinderen te zorgen’ klopt 
totaal niet. Je moet als 
tienermoeder alleen goed 
blijven communiceren en 
dat wil ik graag de mei-
den meegeven.
Daarnaast wil ik graag 

met jeugdzorg praten 
zodat zij ook de tie-
nermoeder met respect 
benaderen. Want dan 
alleen zijn zij in staat om 
voor hun kind te zorgen 
en er zelfs beter uit te 
komen.” 

Jeugdzorg hee   een nega  ef beeld. Iedereen denkt 
namelijk dat jeugdzorg de kinderen van  ener-
moeders af wil pakken omdat ze niet voor hun kind 
zouden kunnen zorgen. Als er een ervaringsdeskun-
dige met posi  eve ervaringen naast de zwangere 
 enermoeder gezet kan worden, zal zij haar posi  ef 

beïnvloeden. Hierdoor zal de voogd makkelijker met 
de  enermoeder kunnen communiceren omdat de 
ervaringsdeskundige het vertrouwen hee   gewon-
nen. 

Mijn idee is om ervaringsdeskundige in te ze  en 
bij jeugdzorg, om de  enermoeders een duwtje in 
de rug te geven. Ik denk dat het voor een  ener-
moeder makkelijker zal zijn als ze iemand kent die 
ervaring hee   met jeugdzorg. 

Ikzelf heb gemerkt -toen ik jong zwanger was- dat 
mijn voogd heel lief was, maar mij niet in alles be-
greep. Ik denk dat een ervaringsdeskundige een  e-
nermoeder wel begrijpt. Ervaringsdeskundigen in-
ze  en helpt om de communica  e tussen een voogd 
en een  enermoeder te verbeteren. Misschien kan 
dat voorkomen dat een kind uit huis moet.

Veel  enermoeders denken dat jeugdzorg hun 
kinderen afpakt. Als er een ervaringsdeskundige 
met posi  eve ervaringen naast de zwangere  e-
nermoeder gezet kan worden zal zij haar posi  ef 
beïnvloeden. Hierdoor zal de voogd makkelijker met 
de  enermoeder kunnen communiceren omdat de 
ervaringsdeskundige het vertrouwen hee   gewon-
nen. Ervaringsdeskundigen kunnen een posi  eve 
energie geven!

Naast de inzet van ervaringsdeskundigen wil ik 
folders maken voor  enermoeders en voogden.

Tip: als je van jeugdzorg bent, communiceer met 
de  enermoeder en toon respect, dan is ze in staat 
om voor haar kind te zorgen en er zelfs beter uit te 
komen.>> 

‘Tienermoeders denken: 
Jeugdzorg pakt je kind af! 
Maar dat hoeft niet.’

Bekijk het fi lmpje 
van Manelia op 

h  p://www.jooz.nu/
ervaringsdeskundigen/

Neem contact met me 
op via:

Fietje Schelling 
info@fi etjeschelling.nl

d in de jeugdbescherming
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HET EFFECT VAN 
ERVARINGSDESKUNDIGHEID

Maurits Boote Hoe weinig er nog be-
kend is over het eff ect van de inzet van er-
varingsdeskundigen blijkt uit reac  es van 
experts op dit gebied: ‘Onderzoek naar 
eff ecten is er helaas beperkt in Nederland’ 
en ‘voor zover ik weet is hiernaar nog 
geen echt wetenschappelijk onderzoek 
gedaan, maar hopelijk staat dat er wel aan 
te komen!’ 

Tot nu toe zijn er in Nederland vooral 
inventariserende en beschrijvende 
onderzoeken uitgevoerd, waaronder 
meta-analyses van de literatuur of evalua-
 eonderzoek. De belangrijkste conclusies 

uit deze onderzoeken staan hieronder sa-
mengevat, verdeeld in primaire preven  e 
door middel van voorlich  ng, secundaire 
preven  e via maatjescontact en tertaire 
preven  e door een ervaringsdeskundig 
begeleider.

Primaire preven  e: voorlich  ngs-
lessen

Ervaringsdeskundigen geven aan 
voorlich  ng te willen geven over onder 
anderen veilig vrijen en  enermoeder-
schap.  Op scholen, in de jeugdhulp, bij 
het jongerenwerk en ketenpartners in de 
gemeente. Er is nog maar weinig bekend 
over het eff ect van voorlich  ng door 
ervaringsdeskundigen op de preven  e van 
risicogedrag.

Vergelijking valt te malen met voorlich-
 ng ter preven  e van drugsgebruik. 
Recent onderzoek naar de korte ter-

mijn eff ecten van lessen om leerlingen in 
Nederland weerbaar te maken tegen can-
nabis en harddrugs, laat zien dat de inzet 
van ervaringsdeskundigen bij voorlich  ng 
van belang is. (Ru  en, van den Pu  e et 
al., 2016). Daadwerkelijk een nega  eve 
a   tude krijgen werkt echter alleen wan-
neer het verhaal van een ervaringsdes-
kundige gecombineerd wordt met een 
informa  eve les. 

De onderzoekers (Ru  en, van den Pu  e 
et al., 2016) stellen dat een ervaringsdes-
kundige laat zien wat drugs met iemands 
leven kan doen. Leerlingen kunnen zich 
inleven in de ervaringsdeskundige en het 
hierdoor beter koppelen aan hun eigen 
leven. Door de gedeelde ervaringen zullen 
leerlingen zich meer aangesproken voelen 
door de les. Ze worden zich bewuster over 
de gevaren die het met zich meebrengt. 
Het onderzoek laat geen aanwijzingen 

zien dat een ervaringsdeskundige drugs-
gebruik kan roman  seren. De leerlin-
gen zijn gemiddeld niet nieuwsgieriger 
geworden naar het gebruik van cannabis 
of harddrugs.

Overigens is er ook onderzoek dat het 
tegenovergestelde stelt: preven  e met 
een ex-drugsverslaafde, die er weer bo-
venop is gekomen hee   een averechts ef-
fect. Jongeren krijgen onbewust de bood-
schap mee: probeer het maar, je komt 
misschien in de problemen, maar daar 
kom je wel weer bovenop. Bij voorlich  ng 
is het dus belangrijk dat de boodschap 
goed wordt overgebracht. Het mag juist 
ook ingaan op de nega  eve gevolgen van 
eerder gemaakte keuzes.  

Kortom: er is zorgvuldigheid geboden 
bij de inzet van ervaringdeskundigen in 
preven  e. We missen simpelweg goed 
onderzoek naar de eff ecten. 

Wat is bekend over het eff ect bij sek-
sueel gedrag? Peer educa  e wordt naast 
preven  e van drugsgebruik ook vaak 
ingezet om veilig seksueel gedrag te be-
vorderen. Uit vijf meta-analyses van peer 
educa  e programma’s in het buitenland 
(Chandra-Mouli et al., 2015) blijkt dat 
peer educa  e een bijdrage levert aan het 
delen van informa  e. En de programma’s 
komen ten goede van de peer-educators 
zelf, mede aangezien zij een opleiding en 
begeleiding krijgen. Maar de eff ecten zijn 
beperkt als het gaat om gezond gedrag 
s  muleren en het verbeteren van de 
gezondheidssitua  e.

Ook uit een andere studie naar de eff ec-
 viteit van een door peers geleid HIV-pre-

ven  e project op middelbare scholen in 
Rwanda (Michielsen et. al, 2012) blijkt dat 
het veranderen van seksueel risicogedrag 
las  g is. Er werd namelijk geen signifi cant 
verschil gevonden bij de groep die peer 
educa  e had ontvangen en de controle-
groep als het gaat om bijvoorbeeld het 
niet gebruiken van een condoom  jdens 
het laatste seksuele contact. Na het 
ontvangen van de peer educa  e werd wel 
aanzienlijk minder s  gma gerapporteerd 
door de respondenten.

Empowerment Vaak wordt bij interven-
 es voor de preven  e en behandeling van 

probleemgedrag gefocust op één soort 
gedrag, zoals bijvoorbeeld het gebruik van 
voorbehoedsmiddelen. Maar gedragingen 
hangen met elkaar samen en in voorlich-
 ng met gebruik van peer educa  e zou 

dus meer s  lgestaan moeten worden bij 
de overlap in voorspellers van gedrag. 
(Catalano, R. F. et. al in Chandra-Mouli 

et al., 2015). Zo blijken programma’s 
eff ec  ef wanneer zij een empowerment-
benadering gebruiken waarin de nadruk 
ligt op gender, rolpatronen in rela  es en 
rechten (UNESCO, in: Chandra-Mouli et 
al., 2015).

Peer educa  e zou nog eff ec  ever kun-
nen zijn wanneer het geintegreerd wordt 
als onderdeel van een bredere interven-
 e, waarbij voorlich  ng ondersteunend 

werkt. En wanneer de rol van de peer 
educators is om sensi  viteit te vergroten 
en jongeren vooral door te verwijzen naar 
experts en diensten (Michielsen et. al, 
2012).

Secundaire preven  e: maatjes-
contact

Wanneer jonge ouders terugkijken op de 
periode van de zwangerschap, beseff en ze 
veel sturing in plaats van steun uit de om-
geving te hebben ervaren. Een ervarings-
deskundige: ‘Iedereen bemoeide zich met 
mijn keuzes van de abortus. Het is las  g 
om er in deze periode achter te komen 
wat je zelf eigenlijk wilt.’ Daarom vinden 
de ervaringsdeskundigen dat jongeren in 
gesprek moeten kunnen met een erva-
ringsdeskundige wanneer zij horen dat ze 
onbedoeld zwanger zijn. Deze ervarings-
deskundige kan steun bieden door middel 
van een ona  ankelijk keuzegesprek. 

Wat is bekend over het eff ect? Uit 
een een meta-analyse van de literatuur 
(van der Tier & Po   ng, 2015)  blijkt dat 
maatjesprojecten kleine eff ecten bereiken 
die samen grote posi  eve gevolgen heb-
ben. De belangrijkste eff ecten liggen op 
psychologisch en sociaal-communica  ef 
vlak, zoals het vergroten van zelfverze-
kerdheid en zelfvertrouwen en het s  mu-
leren van posi  eve rela  es. Ook worden 
er eff ecten bereikt op het terrein van 
persoonlijke ontwikkeling en het verbre-
den van de horizon. 

De onderzoekers concluderen dat op 
basis van de geanalyseerde literatuur is 
bewezen dat een maatjesproject gebruikt 
kan worden om de kwaliteit van leven 
van mensen in een kwetsbare posi  e te 
verbeteren. Het maatjescontact levert 
de hulpvrager ‘stepping stones’ en het 
zelfvertrouwen om zijn gedrag te veran-
deren, nieuwe vaardigheden aan te leren, 
het sociaal netwerk en de leefwereld te 
verruimen of het emo  oneel welbevinden 
te verbeteren

HHEETTT EEFFFFEECCTT VVAANNN 
EEERRVVARRINNGGSDEESSKKUUNNDDIGHHEEID

Maaururrittititsss BBoote Hoe e weweeininig er r nonog g bbe-
kkendd iis ovoveer het eff ect t vav nnn dee iinnzetet vann eer-r
varingnggsdsdese kundigenn bbblililiil jkjkjj tt uiuit rereacac  es vvanann 
expeepeertrtrtss op dit gebied:d: ‘‘Ondeerzoek naar 
eff ectttenenenenn iis er helaas beperkt in Nederlandd’
en ‘voororo  zover ik weet is hiernaar nog
geen echt wetenschapappepeeelijk onderzoekk 
gedaan, maar hopelijijjjjjjkk k k kkk ststs aat dat er wel aaanan 
te komen!’ 

Tot nu toe zijn er in Nederland vooral 
inventariserrrene de en beschrijvende
onderzoeken uitgevoerd, waawaaronder 
meta-analyses van de litererreraatatatuur of evalua-
 eonderzoek. De belangrijkste conclusies

uit deze onderzoeken staan hieronder sa-
mengevat,, verdeeld in priimaire preven  e 
door middel van voorlich  ng, secundaire 
preven  e via maatjescontatactct en tertaiairere 
prevenee  e doddd or een ervariiininggsdeskundiig 
begeleider.

PrPrPrPrimimimimairee preveeeeennn  e: voorlich  ngs-
leeeessssssssenen

ErErvavariringsdeskundigen gevenen aan 
vov orliichc  ng te willenn gevenn oooover onder 
ana ded rren veilig vrijen en eenenn rmoeder-
ssschaap.  Op scholen, in de jejejejeuguuuu dhulp, bij 
het jongngere enwerk en ketenpartners in de
gemeeeeenenee tete. Er is s nonog maar weinig bekend 
over het eff ect vavan voorlich  ngggg ddoor 
ervaringsdeskundigen op de preven  e van 
risicogedrag.

Vergelijking valt te malen met voorlich-
 ng ter prevennnn ee van drugsgebruik. 
ReR cent onderzoek naar de korte ter-

mijn eff ececccten van lessen om leerlingen in 
NeN derland weerbaar te maken tegen can-
nabis en hharddddddrur gs, laat zien dat de inzet 
van ervaringngsddeseskuundigen bijijjj vooo rlich  ng
van belaangng is.s ((((RuRuRRR   enn, vavavavaan ded n Puu  ee ete  
al., 20116)6).. DaDaadadwewerkr elijk een nenega  eve 
aa   tutudede kkririjgjgenen wwereree ktkt eechteter alala leleene  wan-
nneerer hhetet vvererhahaalal vvanan eeenen eervarini gsdes--
kukunndige gegecocombmbinineeeerdrd wworordt mmetet eenn 
ini fof rmaa eeveve lleses.

Deee ondderrzozoekekee erers s (R(Ruu een,n, vvanan ddenen PPuu ee 
et al., 20202 161 )) sttelellelenn dadat t eeeenn erervav riringngsdsdeses--
kundigge laatat zienn wawat t drrugugs met iemamandnds s 
leven kan dooen. Leeere lingngen kunnnenn zizichch 
inleveenn inin dde ervaringsddeskundige enn hhetet 
hierdooor bbbeter koppelenn aan hunn eiigenn
levenn.nn.n.nn DDoor de gedeelde ervaringen zulleen n
leerlingen zich meer aaangesproken voelen 
door de e les. Ze worden zich bewuster over 
de ggeve aren die het met zich memeeebrengt. 
Het onoo derzoek laat geen aanwiiijzingen 

zien dat een ervrvararingssdeskundige ddrugs-
gebruik kan roomammm n sseeren. De leerllini -
gen zijn gemidddedededdeeldldld nnieiet nieuwsgig erigiger 
geworden naar het gebruik van cannnabbiss 
of hardddrurugsgs.

Overigiggenennss is eerr oook k ondeerzr oek dat hehet t
tegenovergrgese telde stelt: pppreven  e mmet 
een ex-drugsverslaafde,, die er weer bobo-
venop is gekomen hee   een averechtsts eef-
fect. Jongeren krijgen onbewust de boood-
schap mee: probeer hetet maar, je komtmt 
misschien in de probobobo lememen, maar daarr 
kom je wel weer bovenop. Bij voorlichh nng
is het dus belangrijk dat de boodsddsschapap 
goed wordt overgebracht. Het mag juiiistststst 
ooookk iningagaan op de nega  eve gevolgeen vaann
eeeerdrder ggememaakte keuzes.  

Kortom: er is zorgvuldiggheiddddd geboden 
bij dee inzet van ervaringdeskundigen in 
preven  e. We missen simpelweg goed 
onderzoek naar de eff ecten.

Wat is bekend over het eff ect t bibijj sesek-
sueel gedrag? Peer educa  e wwwooorordt naast ?
prprppp even  e van drugsgebruik ook vaaak k
ingezet om veilig seksueel gedrag te be-
vorderen. Uit vijf meta-analyses van peer 
educa  e progrrrama ma’s in het buitenland 
(Chandraaaaa-Mouuuuuli et al., 2015) blijkt dat 
peer educa  e een bijdrage levert aan het 
delen van informa  e. En de programma’s s s
komen ten goede van de peer-ededeededucators
zelf, meeded  aangezien zij een opleiding en 
beb geleiding krijgen. Maar de eff ececececcten ziz jn 
beperkt als het gaat om gezond gedrag
s mmuleren en het verbeteren van de 
gezondheidssitua  e.

Ook uit een anded re studie naaara  de eff ec-
 viteit van een door peers geleid HIV-pre-

veen  e project op middelbare scholen in 
RwR anda (Michielsen et. al, 2012) blijkt dat
het veranderereneene  van seksueel risicogedrag 
las  g is. Er rr weewwerdrd namelijk geen signinififi cacantn  
veerschil gevonden bij de groep die ppppppppeeeeeeee r r
educa  e had ontvangen en de contr lole-
grroep als het gag at om bijvoorbeeld het 
niet gebbruiken vvaan eene  conndoom  jdens 
het laatste seksksueueeeeeeleeleleleee ccontaactctcc . Na hhet 
ontvanangeg n vaan ded  peer educa  e werd wel 
aaanzn ieienlnlnnn ijijk k kkk mindere  s  gmgma geg rapporteerd
doooror de responndedentn ennnen...

EmEmpopowewermrment VVaaa k wordt bij interven-t
  eses vvoooor r dede pprereveenn ee een n bebehandeling van 

prprobobleleememgegedrdragag ggefefococusustt opo  éénén soort
gegedrdragag, , zozoalalss bibijvjvoooorbrbeeeeldl  het gebruik van 
vooororbebeeeehohoh ededsmsmididdedelelen.n. MMaaar r gegedrdragagini gen 
haangngenen mmetet eelklkaaaar r sasamemenn enenenen iin n voorlich-
 ng metet gebebruruikikkk vvanan ppeeeerr ededucuca  e zouo  

dus meer s  lgesstataanan mmoeoetetenn wowordrdenen bij 
de overlap in vooororspspellleleeersrs vvanan ggededrar g. 
(Catalano, R. F. et. aal l inn CChahandndraraaa-M-M- ououli 

et al., 2015). Zo blblijjkekenn prpprp ooogramma’s 
eff ec  ef wanneer zzij eeeeeeeen n n n ememempowerment-
beb nadering gebruiken waaaarrir n de nadruk 
iligt op gender, rolpatronenn in rela  es en 

rerer chten (UNESCO, in: Channdddra-Mouli et 
alal.,., 2015).

PePeererr eeedddud ca  e zou nog effffeecc  evever r kuk n-
nen zzijnj wwwwaaanneer het geinteegeggreerd wwordt 
als onndederddeel vavaaannnn eeeeee n breddeerree interven-
 e, waaaarbrbijj vvooooooorlrlrlrlrrliciccicicichhhh  ng ononddeerstteunenddddd

werkt.t EEEEnn wawawaw nneer de rol vvan de e peer 
educatattoro ss isss om seseensnsn iii  vitteie t tete vergroten 
en jongeerenn vovov ororororo alaal dddooooo r tee vvvererwiw jzen nnaaa r 
experts en ddiensstetettettennnnn (MMichieellsenn et. al,
2012).

SSSeSeSecucundaiaa re prereveenn eeeeee::: mamaatatjejes-
coconntact

WaWanneer jonge ouders tteruuggkijkkeen op de 
peeririodode e van deee zwangerschaapp, bbeseff en ze 
veveelelelell sstuturingg in plaaatst  van steteeeteeununuuu uuit de om-
gggegeviviviv ngg tte hehebbb enen eervr arenn. Eeen erervarings-
dedededeskskunundidigege:: ‘I‘Iedederereeeenn bemomoeidee zich met 
mijn kkkkkeueuee zezes s vavann dede aabobortusus. Het iss las  g
omo  er inn ddeze e peririoddee acachthter te kkomem n
wat jee zelf f eigeg nlijk k wiwiltlt.’.’ DDaaaaroom vindndenn
de ervaringssdedddeedd skundidigegen n dadat joongererene  inn
gesprek moeten kunnenenn memet eeen ervaa-
ringsdeskuukuundnn ige wanneeeer r zizijj hooren datt ze 
onbedoooelelelele ddd zwanger zijnn. DeDezezzz eervrvararingss-
deskkundige kan steun biededen dodooor mmidddel 
van eeenn ona  ankelijk kekeuzuzegesspprrrreekeke ..

Wat isis bbbeke end over hhetet eeff ffect?? UUitit ??
een eeeeeeennnnnnn memmmm ta-analysee vann de literatuuuurururuur 
(van der Tier & Po  nng, 2015)  blijktkt ddaat 
maatjesprojecten kleine eff ecten bberereeiken nnnn
die sameenn grgroote posi  evve eeee gegeggeg vovvvolgen hheeb-
ben. De bebbeeebebeellalalaaanngrijkste eff ectenenenennnn lliggegen opp 
psychologisch en sociaal-communnicaca  efef 
vlak, zoals het veergrgroroten van zelfveverzze-e-
kerdheid en zelfveveevev rtr rouwu en en het t ss mu-
leren van posi  eve relalaaaaa  es. Ook wowordrdenn 
er eff ecten bereikt op het terrein vvanan 
persoonlijke oooontntwikkeling en het vverere bbre--
den van de horizon.

De onderzoekers concluderen dadadd t opop 
basis vannnn de ggeanalyseerde literatuuuur is 
bewezeenn dadadattt eeen maatjesprororrr ject ggebbrur ikkt
kan wowooooordrdrrdrden om de kwaliiiiiitttetetet it van leevenn 
van mensen in een kwetsbare possi  e tte 
verbetererenen. Het maatjescontact leevert t
de hulpvrager ‘stepping stones’ enn hetete  
zelfvertrouwen om zijn gedrag te verann-
deren, nieuwe vaardigheden aan tte leerrer n,, 
het sociaal netwerk en de leefwereld tte
verruimen of het emo  oneel welbevinded nn
te vererbebeeeeteteteteteren

Ter  aire preven  e: Een erva-
ringsdeskundige begeleider

Er komt veel af op jonge ouders en 
niet voor niets krijgen ze dan ook vaak 
begeleiding of ondersteuning van hulp-
verleners. De jongeren geven aan dat het 
goed zou zijn wanneer deze hulpverlening 
aangevuld wordt met de begeleiding van 
ervaringsdeskundigen. 

Wat is bekend over het eff ect?
Er zijn aanwijzingen dat het wat beter 

gaat met cliënten die naast de hulp van 
reguliere hulpverlener ook hulp krij-
gen van een ervaringsdeskundige (Van 
Slooten, 2009). Zij herstellen bijvoorbeeld 
eerder dankzij de kennis van de ervarings-
deskundige over zijn of haar eigen herstel. 
En zij hebben meer hoop dat deelnemen 
aan de samenleving goed mogelijk kan 
zijn. Ervaringsdeskundigen kunnen zich 
richten op meer dan alleen de problemen 
en zij voelen deze behoe  en goed aan. 
Zo praten cliënten met hen bijvoorbeeld 
makkelijker over thema’s als zingeving. 
Een longitudinaal onderzoek naar de inzet 
van ervaringsdeskundigen in twin  g ACT-
teams vindt een posi  eve rela  e tussen 
de aanwezigheid van een ervaringsdes-
kundige en de verbetering in func  oneren 
volgens de HoNOS (Health Of the Na  on 
Outcome Scale) en het aantal vervulde 
zorgbehoe  en. (Van Vught e.a. 2012)

De inzet van ervaringsdeskundigen hee   
ook een posi  eve invloed op o.a. het 
imago van de hulpverlening (Van Slooten, 
2009). Ervaringsdeskundigen betrekken 
cliënten meer bij hun zorg en weten een 
sfeer van gelijkheid te creëren. Deze cli-
enten zijn mede hierdoor meer tevreden 
over de hulpverlening en hebben meer 
het gevoel dat ze geaccepteerd, gehoord 
en begrepen worden door hun hulpverle-
ners. De toevoeging van ervaringsdeskun-
digen aan een hulpverlenersteam laat in 
een ander onderzoek (Wright-Berryman 
e.a., 2011) een lichte verbetering zien 
op de behandeltrouw en therapeu  sche 
rela  e.

En tot slot is niet onbelangrijk dat het 
werken met eigen ervaringen ook posi  ef 
voor de ervaringsdeskundigen zelf. Het 
gee   zin aan die ervaringen, biedt per-
spec  ef en gee   zelfvertrouwen.  (Van Erp 
et al., 2008) >>
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Do’s and don’ts om de inzet te 
verbeteren

• Zoek naar inspirerende erva-
ringsdeskundigen, zowel uit de 
organisatie zelf als van buiten.

• Begin pas als de randvoorwaar-
den geregeld zijn en rollen en 
doelen uitgewerkt.

• Betrek ervaringsdeskundigen 
vanaf het begin actief bij het 
project.

• Zet ervaringsdeskundigen pas in 
wanneer zij goed voorbereid zijn.

• Voorkom overvraging van erva-
ringsdeskundigen door verwach-
tingen uit te spreken.

• Zorg niet voor enkele voortrek-
kers maar voor breed draagvlak in 
de organisatie.

• Bereid medewerkers van de 
organisatie voor door middel van 
scholing en voorlichting.

• Organiseer scholing, coaching 
en intervisie van ervaringsdeskun-
digen onderling.

• Zet ervaringsdeskundigen te-
gelijk in, zodat zij elkaar kunnen 
steunen en van elkaar leren. 

• Kijk zorgvuldig naar de match 
tussen ervaringsdeskundige en 
met wie hij gaat werken.

• Benadruk gelijkwaardigheid 
door medewerkers over hun eigen 
situatie te laten vertellen.

• Zorg dat organisaties voldoende 
handvatten krijgen voor de inzet 
van ervaringsdeskundigen.

• Investeer in de relaties tussen 
betrokkenen bij het project. En 
vier successen samen.

Ter aaiire pprevveenn  e: Eenn eerva-
ringsddese kuundiggee begeleiddeer

Er kommt veeel aaf oppp jjonge oudere ss en 
niet vooorr nietts krijggegenn ze dan oookokko vvaaakk
begeelleidididinng off ondeeerssteuning vvananan hhulp-
verlrlenenererss. DDe jojongeerenn geven aaanan ddat het 
gogoeded zouu zzijijn n wawanneeer r deze hulpvpveerlening 
aaaangngngevevululddd woww rddt meeet dee begeleeiiddingng van 
errvaavariringn sdsdsddeseskukuk ndndigeen.

Wat is bekekekkekeenend d ooverrr het eeff ectt?
Er zijijn aaanwwiijziinngen dat hhet wwat bbetetteterreree  

gagaatat met ccliënnënten die nnaast dede hullp p vavaavaavan
rrereregugullieree huhuuhulplplpverlenerr ook hulp krrijijjjj--
gen vavan eeeeeee nn ervvaringsdddeskundige (V(VVaan 
Slooooteten,n  200009). ZZij herssttellen bijvooorrbbeeld 
eeeeeeerderer dannkzij dde kenniiss van de ervvaarrings-
dedeskskunundigee ooveer r zijn of f hhaar eigen hheerrstel. 
En zij hebbeenn meeer hooopp dat deelneemmmen
aan de samenenleviving goeed d mogelijk kkkanann 
zijn. Ervaringgsdeseskundndigenn kunnen zziichhhh 
richten n n opop mmmeee r dad n aalleeenn de probbleel mmeen
en zij vvoeoelelenn ddeezeze behoe   een goed aaan.n.  
Zo praateten clc iiëiëënntntnn enen met henen bijvoorbbeeeldd
makkeelijijker ovoverr ttheh ma’s aalss zingevviingng.
Een longngitudinaaaal oonderzoeek k nan ar dde inzeett
van ervavaringsdeseskundigen iiinn twwtwininin  g g AACT-T-
teeamams s vivindt eenn pposi  eve rrereeelalalala   ee tutusssseen 
de aanwew zigheid d van een ervavaaririringngssdess-
kundige en de verbetering in fununc  oneeren  
volggenens ded  HoNOS (Healthh OOf thhe e NaNNaNa   oono
Outctcomome e Scalale) en het aantntn al vvervuvuvuvuldldlldlde eee e
zorgbeehooe eeenn.n  (Van Vughhtt ee.a. 22010112)2)

DeDe iinznzn etet van eeeervaringsdeskundigegenn heheeee   
ook k eeeen poosi  eve invloed op o.a. hehet 
imaggoo vaavan n de hulpverlening (Van Slooten, 
20200909).) EErvrvara ingsdeskundigen betrekken 
clcliëiëntntenen mmeer bij hun zorg en weten eeee nn
sfsfeer van n gegelijkheeididid tttee creëren. Deze clclcli-
enten zijnn mmede hihiieererdodd or meer tevrededen 
over dde e huhulpvverlening en hebben mememeeer 
het geevovoelel ddaat ze geaccepteerd, gehoord 
en beggreepepenn wwow rden door huun hulpverlrr e-
ners. DeDe ttoeoevoeging van ervaringsdeskun-
digen aaaaann eenn hulpverlenersteae m laat iin 
een anandederr ononnnndedddd rzoek (WWW irighght-t-BBerryman 
e.aa.aa , 202011111) ) eeeen lichtee vvvvvveeeere beteriringn  zien 
opo dee bebehahandndeltrrououww eeeenen ttheherappeu  sche
rela   e.e.ee

En toot sslolot iss niet onbelangrijjk ddat hhete  
wewerkrken mmeet eiggenen eeeervaringen ooookk popooooosisssssi  ef 
vovooror ddee eervavaaaariringgnggngssdss eskundigenn zelf.f  Het 
geee   zzin aaaan did e ervaringen, bbiedtt per-
specc  eef eenn geee   zelfvertrouwween. ((Van Erp 
et all., 2200808) >>>>
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DoD ’ss aaaandnd dddononn’ts om de inzet te 
vevevv rbbetetete ererererenenen

•• ZoZoeke nnaar iinnspirerendee erva-
ririnngsdsdeseskunddiigen, zowel uit de 
orrgaganinininisssatie zzelflf als van buiten.

• Beeggig n pas aalls de randvoorwaar-
den ggegeregeeldl zijn en rollen en 
doelenn uuititgewwerkt.

• Betrekk ervaaringsdeskundigen 
vanaf het bebebebegig n nn acacctititiefefef bij het 
project.

• Zet ervaringsdeskundigen pas in 
wanneer zij goed voorbereid zijn.

• Vooro kom overvraging van erva-
riringn sdeskundigen door verwach-
tingen uit te sppprerererekekk n.

•• Zorg niet voor enkele voortrek-
kers mmaar voor breed draagvlak in 
dedede orgrganisatie.

• Bereeiid medewerkers van de
oororgagag niissatie voor dooooorr r middel van 
scsccchohhhhohh liingngng een voorlichting.

• OrO gagaanininisees eer scholing, coaching 
en interviv sie e van ervaririringngngsds eskun-
digen onnderlrling.

• Zet ervaaringgsdeskundigen te-
gelijk in, zzodatt zij elkaar kunnen 
steunen enn vann elkaaa r leren. 

• Kijk zorrgvgvgvuluu dig g nanaaar de matchhhh
tussen ervvaaringsdeeskskskskuundige en 
met wieee hihihijj j gaat wererkeken.

• Benadrrukuk ggeleliji kwk aarddigheid 
door medddewewewerrkek rs overr hun eigen 
situuuatatatiei  te lalalaateten vertellen.n.

• Zorg dddataa oorgrganisatieies volddoendn e e 
handvatten kkrijgggene vvooor de iinznzet 
vaan ervaringngsdeskundigen.

• InInvev steer r ininin dde relaties tussen 
bebbetrrokokkekenenen n nn bibbbb j heet projject. En 
viviviviviieer succcecessssene  sammenen.


