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Woord vooraf 
 

We zijn beiden betrokken geweest bij de totstandkoming van dit leerplan van EDASU. Marcella heeft 

meegeholpen aan het concreter maken van de vijf rollen en de drie kerntaken waaraan een 

ervaringsdeskundige beroepshalve moet voldoen. Ze bracht daarbij naar voren wat ze als student 

ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting leerde op school en in de praktijk op een 

werkleerplek. Door de kennis die ze bij de vakken communicatie, maatschappijleer, expressie en 

omgangskunde opdeed, kreeg ze steeds meer grip op haar eigen ervaringen en hoe ze die kon 

inzetten in de praktijk van het werkplekleren in een organisatie. Zo kon ze daar gaandeweg 

uitgroeien van iemand met ervaringskennis tot een ervaringsdeskundige. “Ik merk dat alle vakken die 

ik tot nu toe doorlopen heb een verrijking zijn binnen mijn stageplek”. Ze gaat nu beginnen aan het 

laatste jaar, waarin voor haar de opgave nog steeds is: hoe communiceer ik met professionals binnen 

bepaalde organisaties maar ook met mensen die in langdurige armoede leven? En vooral: hoe breng 

ik die twee werelden bij elkaar? 

Martin hielp mee met dit leerplan vanuit de gedachte: iedereen heeft ervaringen, maar niet iedereen 

is een ervaringsdeskundige. Die term wordt te pas en te onpas gebruikt. Steeds meer mensen staan 

er zich op voor een ervaringsdeskundige te zijn. Dat doet meestal geen recht aan de ingewikkelde 

taak van de ervaringsdeskundige. Daarom is het goed dat er nu een leerplan is dat als ijkpunt dient. 

Dit leerplan is gemaakt door experts, in nauwe samenwerking met elkaar: ervaringsdeskundigen, 

sociaal werkers, docenten en studenten. De inbreng kwam vanuit de vier locaties (opleidingen en 

werkvelden in Groningen, Utrecht, Amsterdam en Eindhoven) waarin ervaringsdeskundigen in 

armoede en sociale uitsluiting in Nederland worden opgeleid. Ervaringsdeskundige is een beroep in 

wording. Zo moet ook dit leerplan bezien worden. Het is een fundament voor doorontwikkeling van 

opleidingen voor en praktijken met ervaringsdeskundigen.  

 

Marcella van Vloten 

Martin Stam 
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1 Inleiding 

Langdurige armoede leidt veelal tot sociale uitsluiting en heeft consequenties op alle 

levensterreinen. De wereld van mensen die in langdurige armoede leven verschilt sterk van de 

wereld van de middenklasse. Hierdoor is het voor hulp- en dienstverleners, beleidsmedewerkers en 

andere professionals zeer moeilijk om aansluiting te vinden bij mensen in armoede. De professionals 

zijn veelal afkomstig uit de middenklasse. (Stam & de Jong, 2018). 

“Opgroeien in een wereld van armoede en uitsluiting leert je andere kennis over de maatschappij, 

andere vaardigheden en zorgt voor een heel laag zelfvertrouwen en veel wantrouwen tegenover de 

maatschappij. In concrete dienstverleningsrelaties staan twee individuen tegenover elkaar met een 

heel sterk verschillende achtergrond. Zij verstaan elkaar niet, ondanks alle inlevingsvermogen, alle 

goede bedoelingen en geleverde inspanningen langs beide kanten” (De Link, z.d.).  

 

De inzet van ervaringsdeskundigen lijkt ertoe bij te dragen dat mensen die in armoede leven zich 

sterker gaan voelen en geactiveerd worden. (Keuzenkamp, 2017). Hierbij dient wel opgemerkt te 

worden dat gedegen onderzoek nog ontbreekt. De indruk is echter dat overheid en instellingen 

armoede te veel als een puur materieel probleem benaderen. Er is weinig aandacht voor de 

emotionele gevolgen. Dat komt vooral omdat de meeste mensen die in de hulp- en dienstverlening 

werken niet weten hoe het voelt om in armoede te leven.  

 

Is de inzet van ervaringsdeskundigen in de verslavingszorg, de geestelijke en lichamelijke 

gezondheidszorg de laatste decennia al aardig ingeburgerd, de inzet van ervaringsdeskundigen bij 

armoede en sociale uitsluiting is relatief nieuw. Het belang van de inzet van ervaringsdeskundigen 

schuilt in het feit dat zij weten wat armoede met iemand doet. Ze herkennen de ander in langdurige 

armoede, ze spreken dezelfde taal, verbaal en non-verbaal. Het volgen van een opleiding tot 

ervaringsdeskundige geeft mensen in armoede de mogelijkheid zich te ontplooien. 

 

In Vlaanderen werken mensen vanuit verschillende organisaties, zoals De Link en Bindkracht, al sinds 

1999 met ervaringsdeskundigen om de armoede te doorbreken. De methode die De Link ontwikkelde 

is overgedragen naar Nederland en is hier sinds 2014 op vier plekken uitgewerkt in. Eind 2014 startte 

de opleiding in Veendam (www.themissinglinkeurope.eu ), in het najaar van 2016 volgden 

Amsterdam en Utrecht en in najaar 2018 gaat Eindhoven van start.  

 

Vanaf 2016 hebben de vier opleidingen hun krachten gebundeld in een landelijk coördinatiepunt 

ErvaringsDeskundigheid in Armoede en Sociale Uitsluiting, afgekort als EDASU. Bij EDASU zijn 

mensen die in armoede leven actief in de bestrijding van armoede. Het gaat dus om 

armoedebestrijding waarin de betrokkenen zelf een rol spelen.  

 

 

Met de drie basiskleuren van het logo van EDASU zijn alle kleuren te mengen. 

Bij de hulpverlening aan mensen in armoede loopt de communicatie vaak niet 

goed. In communicatie met mensen in armoede heb je drie kleuren 

kennisbronnen nodig: vakkennis, wetenschappelijke kennis en 

http://www.themissinglinkeurope.eu/
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ervaringskennis. Door de inzet van ervaringsdeskundigheid, naast vakkennis 

en wetenschappelijke kennis, kan de armoede beter bestreden worden. 

Het hoofddoel van EDASU is het terugdringen van armoede door het opleiden van 

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Deze ervaringsdeskundigen werken samen 

met instanties, professionals en buurtbewoners. Ze doen dat vanuit de visie dat er niet over en voor 

mensen in armoede beslist moet worden, maar mét mensen in armoede. De ervaringsdeskundigen 

weten armen te bereiken en bieden perspectief. Ze proberen het vertrouwen in eigen kracht te 

vergroten. Daarnaast maken zij aan buurtgenoten en professionals duidelijk wat armoede betekent 

(www.edasu.nl).  

 

De vier opleidingen van EDASU zoeken sinds 2016 naar een antwoord op de vraag wat een opleiding 

tot ervaringsdeskundige op het terrein van armoede en sociale uitsluiting moet inhouden. Dit 

leerplan is een proeve van deze zoektocht en van de stand van overeenstemming hierover. Het richt 

zich op mbo-niveau-3-4. De bedoeling is dat er uiteindelijk een beroepskolom komt die loopt van 

mbo-niveau-2 tot Associate Degree, Bachelor en Master Level op hbo-niveau. Dat zal in samenhang 

moeten gebeuren met andere opleidingen op het gebied van ervaringsdeskundigheid in zorg en 

welzijn. 

 

Dit leerplan beantwoordt de vraag: welke ondergrond hebben ervaringsdeskundigen nodig aan 

kennis en vaardigheden zodat zij beroepsmatig succesvol kunnen zijn? Wat is de kern die in elke 

opleiding aan de orde moet komen? Het zijn deze vragen, waarop in opdracht van het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in de periode 2016-2018 een antwoord is gezocht. Dit leerplan 

wil duidelijkheid geven over wat ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting zijn. Het 

biedt daarmee ook houvast aan professionals en bewoners die met de ervaringsdeskundigen 

samenwerken.  

 

In dit leerplan wordt beschreven welke rollen de ervaringsdeskundige in armoede en sociale 

uitsluiting vervult, welke kerntaken hij1 heeft en wat de vereiste competenties zijn. In de beschrijving 

van leerlijnen wordt verduidelijkt welke kennis, vaardigheden en attitude ingezet en ontwikkeld 

dienen te worden voor het onderwijs aan ervaringsdeskundigen. Dit leerplan biedt alsde basis voor 

de huidige en nieuwe opleidingen. Het doel is dat het houvast biedt aan studenten, docenten en 

praktijkbegeleiders bij het inrichten van vakken en leerlijnen en bij de toetsing en selectie van 

studenten. Het biedt daarnaast de ruimte aan de opleidingen om hun eigen ‘couleur locale’ te 

behouden. 

 

                                                           
1 Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen. 

http://www.edasu.nl/
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Figuur 1.1: De bouwstenen van het leerplan EDASU 

De bouwstenen van het leerplan EDASU worden weergegeven in figuur 1.1. Het leerplan EDASU is tot 

stand gekomen door het stramien van het ‘leerplan voor Ervaringsdeskundigen in Zorg en Welzijn’ 

(Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ, 2017) te vertalen naar ervaringsdeskundigen in armoede en 

sociale uitsluiting. Deze vertaalslag was nodig omdat in het leerplan voor Ervaringsdeskundigen in 

Zorg en Welzijn het begrip ‘herstel’ leidend is. Dit begrip verwijst naar een persoonlijk proces waarbij 

mensen hun leven nieuwe vorm en inhoud weten te geven. In het leerplan voor Ervaringsdes-

kundigen in Zorg en Welzijn is dit begrip vooral vanuit de invalshoek van de geestelijke gezondheids-

zorg en verslavingszorg ingekleurd. Voor het begrip en de bestrijding van langdurige armoede en 

sociale uitsluiting is een ruimer venster nodig dat ook de problematiek van maatschappelijke 

ongelijkheid en onrecht naar voren brengt (Stam & de Jong, 2018).  

 

Naast het leerplan voor Ervaringsdeskundigen in Zorg en Welzijn, is input verkregen via de 

werkplaats EDASU. Dit zijn bijeenkomsten van studenten van de vier verschillende opleidingen. 

Tevens heeft een groep docenten van deze opleidingen meegedacht. Zoals gezegd staat aan de basis 

van de opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting het gedachtegoed van 

organisatie De Link. De Link is een Vlaamse organisatie die zich inzet voor mensen die leven in 

‘generatiearmoede’. Dat zijn mensen die arm zijn en waarvan de ouders dat ook waren. Het doel van 

De Link is deze mensen sterker te maken en armoede te bestrijden door hen uiteindelijk greep te 

laten krijgen op hun eigen leven (De Link, z.d.).  

 

Het leerplan is als volgt opgebouwd: gestart wordt met hoofdstuk 2, waarin de kern van 

ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting beschreven wordt en de wijze waarop dit 

verschilt van ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn. In hoofdstuk 3 volgt een omschrijving van de 

rollen die een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting vervult. Hoofdstuk 4 bevat een 

uitwerking van kerntaken. In hoofdstuk 5 worden deze kerntaken verder uitgewerkt in 

basiscompetenties en specifieke competenties per kerntaak, aangevuld met leerresultaten. In 

hoofdstuk 6 wordt een uitwerking gegeven van de leerlijnen die in de opleiding niet mogen 
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ontbreken. Het geheel wordt afgesloten met hoofdstuk 7, waarin kaders voor toetsing en de 

randvoorwaarden voor de opleiding geschetst worden.  

 

2 De kern van ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting 
 

2.1 Ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid 

 

“Ervaring is direct en uniek. Ervaring doet ieder mens op vanaf voor zijn of haar geboorte[...]. Een 

directe ervaring is een confrontatie met de werkelijkheid van jezelf of met de werkelijkheid om je 

heen. Het wordt ook wel een beleving genoemd” (Van Haaster, Wilken, Karbouniaris & 

Hidajattoellah, 2013, p. 8). Veel ervaring stapelt zich op tot levenservaring.  

Door aan opgedane ervaringen taal toe te voegen en deze te delen worden ervaringen tot kennis 

gemaakt en kan ermee aan het werk gegaan worden. Door op ervaringen te reflecteren ontstaat 

persoonlijke ervaringskennis. Als mensen die kennis vervolgens delen met anderen ontstaat 

gedeelde ervaringskennis. Er wordt een beweging gemaakt van individuele naar collectieve 

ervaringskennis. Het is de collectieve ervaringskennis die tot de ontwikkeling van een gezamenlijke 

‘body of knowledge’ van ervaringskennis leidt.  

Als deze ervaringskennis vervolgens professioneel ingezet wordt om anderen te ondersteunen 

spreken we van ervaringsdeskundigheid. Voor deze professionele inzet zijn het aanleren van 

vaardigheden en een passende attitude nodig. Een ervaringsdeskundige draagt op zijn beurt bij aan 

nieuwe inzichten en handelingsperspectieven. Op deze wijze kunnen de verklaringskracht van 

wetenschappelijke kennis, de werkzaamheid van vakkennis en de doorleefde ervaringskennis elkaar 

versterken (www.themissinglinkeurope.eu; Stam, 2016).  

Aanvankelijk werd in Nederland ervaringsdeskundigheid vooral ingezet binnen het veld van de 

psychiatrie en de verslavingszorg. Wilma Boevink stond met haar pleidooi voor de inzet van 

ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg aan de wieg hiervan (Boevink, 2000). Op dit 

terrein zijn er dan ook veel publicaties over ervaringsdeskundigheid (Van Haaster e.a., 2013; van Erp 

e.a. 2012).  

 

De ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting is in Nederland van 

recenter datum. Voor deze ervaringsdeskundigheid is binnen het sociaal domein meer aandacht 

gekomen, nu de verzorgingsstaat snel verandert. Dat komt bijvoorbeeld naar voren in publicaties van 

Keuzenkamp (2017) en Van der Kooij en Keuzenkamp (2018). Aan ervaringsdeskundigheid liggen 

ontwrichtende en intense levenservaringen ten grondslag die diep in het leven van de persoon 

hebben ingegrepen en van bijzondere betekenis zijn voor de persoon en zijn omgeving. 

Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting laten op grond van hun eigen ontwikkeling 

http://www.themissinglinkeurope.eu/
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vanuit armoede en sociale uitsluiting aan anderen zien, dat ze niet bij de pakken moeten neerzitten 

maar dat ook zij de gelegenheid kunnen aangrijpen om zich te ontwikkelen. 

  

 

2.2 Ontwikkelen vanuit armoede en sociale uitsluiting 

 

Je hebt GGZ-gerelateerde problemen, daar komt een stuk armoede bij en je hebt armoede gerelateerde 

problemen, daar komt een stuk GGZ bij. Bij dat laatste staat armoede veel meer op de voorgrond, daar ben je 

als ervaringsdeskundige dan ook veel meer mee bezig, zoals bij schuldhulpverlening. Schuld veroorzaakt stress 

waardoor mensen in de war raken. Daar kan je een hoop aan doen door het armoedeprobleem op te lossen. 

 

Ervaringsdeskundige in opleiding bij EDASU 

 

 

 

Mensen in armoede leven in een andere wereld dan hulpverleners en beleidsmensen. Daardoor 

begrijpen ze elkaar vaak niet. Oplossingen voor vraagstukken die met armoede verbonden zijn, 

worden door mensen die niet arm zijn ingevuld. Maar deze oplossingen sluiten lang niet altijd aan bij 

de mogelijkheden en behoeften van de mensen voor wie ze bedoeld zijn. De inzet van 

ervaringsdeskundigheid heeft als doel deze kloof te overbruggen, door wederzijds inzicht in de twee 

leefwerelden te bevorderen en een bijdrage te leveren aan oplossingen die beter aansluiten bij 

mensen in langdurige armoede. Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting richten zich 

daarom zowel op mensen in zorgwekkende situaties als op professionals, beleidsmensen, politici en 

bestuurders. Zij geven stem aan mensen waar machthebbers óver praten en beslissen in plaats van 

méé praten en beslissen. 

 

De in de vorige paragraaf genoemde Vlaamse beweging De Link hanteert voor de opleiding tot 

ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting het denk- en handelingskader van De 

Myttenaere (2003). De Myttenaere interpreteert armoede als een netwerk van sociale uitsluitingen 

dat zich uitstrekt over meerdere levensgebieden. Tussen de levens van armen en niet-armen bestaan 

zogenaamde ‘missing links’. Deze missing links bestaan uit vijf ‘kloven’: de gevoelskloof, de 

kenniskloof, de vaardigheidskloof, de positieve-krachtenkloof en de structurele kloof (De 

Myttenaere, 2003; Spiesschaert, 2005). Zie pagina 10 voor kader met beschrijving van de kloven. 

 

Aanvankelijk baseerden de opleidingen tot ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting 

in Nederland zich volledig op de hierboven geschetste kloventheorie (Karbouniaris, 2015). 

Gaandeweg is daar een aantal kanttekeningen bij geplaatst. Zo baseert de kloventheorie zich primair 

op de zogenaamde generatiearmoede: armoede die van generatie op generatie wordt doorgegeven. 

Mensen kunnen echter ook op een andere manier langdurig in armoede terechtkomen. Vooral als 

tegenslagen zich opstapelen: verlies van baan, partner, gezondheid, het ontstaan van schulden, etc. 

Ze raken hierdoor buitengesloten van de arbeidsmarkt en ook van deelname aan verenigingen en 

sociale activiteiten. Ze worden vervolgens ingesloten door sociale diensten, bedrijfsverenigingen en 

arbeidsprojecten.  
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Zeker sinds de economische crisis van 2008 is het leven van veel mensen precairder geworden.  

Naast de gevolgen van deze crisis hebben diverse beleidsmaatregelen ertoe bijgedragen dat grotere 

groepen in een uitzichtloze positie terecht zijn gekomen. Het sociaal vangnet is steeds verder 

uitgekleed en ook de flexibilisering van de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat meer en meer mensen aan 

de rand van het bestaan terecht komen.  

 

Mensen in langdurige armoede vormen hierdoor steeds meer een gevarieerde groep. Ze zijn 

afkomstig uit verschillende groepen zoals mensen met een migrantenachtergrond, alleenstaande 

ouders en chronisch zieken.  

 

Een ander bezwaar tegen de kloventheorie is dat deze voeding kan geven aan het idee dat mensen in 

langdurige armoede enkel slachtoffer zijn. Er is in deze theorie weinig oog voor de mogelijkheden die 

armen hebben om zelf iets aan hun situatie te doen. Alderkamp (2016, p. 62) schrijft dat de 

kloventheorie zich baseert op een denigrerend mensbeeld: “Een mensbeeld dat ervan uitgaat dat de 

armen zich niemand voelen en niet in staat zijn om aansluiting te zoeken bij de samenleving; ze zijn 

volkomen wereldvreemd en kijken alleen op naar de pracht en praal van de niet-armen. De 

hedendaagse arme leeft zonder enige vaardigheid, kan niet met geld omgaan en/of zijn huishouden 

runnen”. Het werken vanuit dit theoretisch kader kan leiden tot het van tevoren voorspelde gedrag 

(self-fulfilling prophecy).  

 

De theorie wordt daarom niet als een verklaringsmodel gebruikt maar als een hulpmiddel om samen 

met mensen die in armoede leven deze vijf kloven in hun leven van alledag op het spoor te komen en 

aan te pakken. Het bestaan van zoveel kloven laat zien dat armoedebestrijding een complexe zaak is, 

wat het belang benadrukt van de inzet van ervaringsdeskundigen.  
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De gevoelskloof richt zich op de gekwetste binnenkant en het gebrek aan eigenwaarde die mensen in 

langdurige armoede ervaren. Vanuit het fundamenteel menselijk verlangen om erbij te willen horen, zoeken 

mensen in langdurige armoede aansluiting bij de samenleving. Dit vaak via het verwerven van waarneembare 

kenmerken van de ‘geslaagde’ middenklasse, zoals een mooie auto, merkkleding, smartphone en andere 

statussymbolen. Deze kenmerken worden geassocieerd met de wereld van de niet-armen. Het streven om erbij 

te horen wordt door de samenleving vervolgens afgestraft met uitspraken als: “Ze kunnen geen eten voor hun 

kinderen kopen, maar hebben wel de duurste smartphone”. 

 

De kenniskloof bestaat eruit dat mensen in langdurige armoede vaak weinig kennis hebben van de samenleving 

met haar instanties en regels. Vaak zijn ze zich daarvan niet bewust. Ze weten niet dat ze informatie missen, 

waardoor ze geen vragen stellen. De hulpverlener, die vaak een middenklasse-achtergrond heeft, weet niet dat 

de persoon in langdurige armoede de nodige kennis niet bezit en geeft als gevolg daarvan geen informatie. Als 

mensen in armoede met een bepaald probleem zitten, zoeken ze hulp in hun eigen netwerken van familieleden 

en vrienden, die vaak met dezelfde problemen worstelen. Daardoor kunnen ze hun kennis om op een adequate 

manier met problemen om te gaan niet vergroten.  

 

De vaardigheidskloof. Mensen in langdurige armoede hebben geleerd hun leven op te bouwen volgens een 

bepaalde overlevingsstrategie, waarin vaardigheden vaak ontbreken die nodig zijn om uit de armoede te komen 

en vooruit te komen in de samenleving. Vanuit hechtingsproblematiek (naar het inzicht van de psycholoog 

Bowlby) of het ontbreken van voorbeeldgedrag of een combinatie van beide, ontwikkelen ze inadequate 

gedragspatronen in bijvoorbeeld het opvoeden van kinderen, het omgaan met geld, het runnen van een 

huishouden, het uitvoeren van administratieve taken. De oorzaak hiervoor ligt vaak in de eigen kindertijd: 

ouders met een problematisch verleden kunnen hun kinderen niet aanleren wat ze zelf nooit hebben geleerd. 

Ook ligt er een oorzaak in het zich niet snel aan kunnen passen aan de veranderende informatietechnologie. 

 

De positieve-krachtenkloof. Mensen in langdurige armoede hebben andere positieve krachten dan doorsnee 

middenklassers. Zo is er doorgaans een groot solidariteitsgevoel en een instinctieve drang om mensen te 

helpen. Ze hebben het vermogen om in onmogelijke omstandigheden te overleven. Met humor, onverbloemde 

taal en een directe stijl van communiceren. Daarentegen hechten mensen uit de middenklasse veel waarde aan 

efficiëntie, structureer en orde. Ze leven meer vanuit controleangst, terwijl mensen in armoede kunnen 

overleven in een complete chaos. De kracht van mensen in langdurige armoede wordt door mensen vanuit de 

midden- en hogere klasse vaak niet gezien, omdat beide vanuit een ander perspectief handelen.  

 

De structurele en participatie kloof. Regelgeving in de samenleving wordt veelal opgesteld vanuit en voor het 

modale gezinssysteem. Hierdoor vallen mensen in langdurige armoede voor allerlei rechten uit de boot: het 

recht op goede huisvesting, op bestaanszekerheid, op werk en goede gezondheidszorg. Mensen in armoede 

leven bijvoorbeeld gemiddeld zeven jaar korter dan niet-armen. Mensen in langdurige armoede komen 

verhoudingsgewijs vaker met hulpverleners en justitie in contact. Daarnaast worden mensen in langdurige 

armoede vaak buiten besluitvorming gehouden waardoor ze weinig greep op hun eigen leven hebben. De 

besluitvormers zijn mensen die niet in armoede leven en de problemen van mensen in langdurige armoede 

bekijken vanuit hun eigen cultuur. Zo wordt mensen in armoede de kans ontnomen om hun 

verantwoordelijkheid te kunnen en mogen nemen. Hun autonomie wordt hen afgenomen door een 

buitenwereld die reageert met duizend-en-één interventies, waartoe de mensen in langdurige armoede zich 

steeds weer moeten verhouden.  
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2.3 Enkele kenmerken van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting 

 

Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting werken outreachend: ze leggen actief contact 

in een wijk en met bewoners die ze veelal kennen. Ze werken oplossings- en omgevingsgericht. Ze 

bieden ondersteuning waar nodig, laten zich niet leiden door procedures, doorbreken zo nodig 

grenzen, werken effectief samen met burgers en professionals en zorgen dat ze zelf voldoende 

handelingsruimte hebben.  

 

Van ervaringsdeskundigen vereist dit veel behendigheid en reflectief vermogen. Ze moeten behendig 

omgaan met de regels en voorschriften uit de ‘systeemwereld’. Met systeemwereld worden de 

instellingen en structuren van de zorgstaat bedoeld. Mensen in kwetsbare situaties krijgen vaak met 

verschillende domeinen van de zorgstaat tegelijk te maken, zoals welzijn, zorg, onderwijs, wonen, 

werk, veiligheid en inkomen. Die domeinen kennen allemaal hun eigen regels die elkaar soms 

overlappen en soms tegenspreken. Werkzoekenden, probleemgezinnen, dak- en thuislozen, mensen 

met psychiatrische problemen en arme mensen verdwalen vaak in de regelingen, wetten en 

voorzieningen. Ervaringsdeskundigen ondervinden dat zelf vaak ook nog.  

 

Tegelijkertijd zijn de ervaringsdeskundigen specialist van het alledaagse leven: de ‘leefwereld’ van 

familie, buurt en gemeenschap . Als bruggenbouwers tussen de systeem- en leefwereld denken zij 

inclusief en integraal. Uitgangspunt is: hoe kunnen mensen aan armoede en sociale uitsluiting en aan 

de verwarrende druk van de systeemwereld ontsnappen. Zo helpen zij voorkomen dat vraagstukken 

of problemen zo groot worden dat er vakspecialisten nodig zijn.  

 

Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting zijn strijders, hoopverleners, signaleerders, 

aan-de-bel-trekkers en zoeken de verbinding door samen te werken. Die functies realiseren ze op de 

volgende terreinen en vanuit de vertrekpunten zoals gepresenteerd in figuur 2.1: 

 

Van onderaf 

(empowerend)  

 

Strijd: actie /activiteit 

vanuit de leefwereld van 

een groep of gemeenschap 

 Hoopverlenen: Informele 

diensten vanuit de leefwereld 

van een groep of 

gemeenschap 

    

 

 

 

 

 

Van onderaf/bovenaf/ 

tussendoor (aan de 

orde stellend) 

 

Signaleren: Een probleem 

van een persoon of familie 

gerelateerd aan armoede 

en sociale uitsluiting 

 

Samenwerken: ombuigen van 

systeemwereld bij de 

bestrijding van armoede en 

uitsluiting van individuen en 

groepen  

  Activistisch   Relationeel 

Figuur 2.1: Accenten in het profiel van een Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting (Stam, 2018). 
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Gelijktijdig met het maken van dit leerplan is in praktijken gekeken in welke functies 

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting werkzaam zijn, zowel studenten als 

afgestudeerden. Welke functies bekleden zij in bijvoorbeeld de schuldhulpverlening, 

arbeidsintegratie, buurt- en jeugdzorg? Welke voorwaarden gelden voor deze functies? Welke 

valkuilen, spanningen en conflicten doen zich voor? Omdat de opleidingen nog niet lang bestaan en 

er ook nog niet veel afgestudeerden zijn, is deze kennis nog beperkt. Op basis van toekomstige 

ervaringen in het werkveld zullen kritische beroepssituaties beschreven worden, die dit leerplan 

verder verrijken en verdiepen. 
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2.4 Empowerment 
 

Empowerment is een belangrijk concept van waaruit de ervaringsdeskundige in armoede en sociale 

uitsluiting werkt. Empowerment staat voor het (weer) controle krijgen over jezelf en je directe 

omgeving. Het is verbonden met het streven naar emancipatie van sociaal achtergestelde individuen 

en groepen. Het geeft uitdrukking aan de kracht van mensen om daadwerkelijk invloed uit te kunnen 

oefenen op hun levensomstandigheden (Boumans, 2012).  

 

Van Regenmortel (2008) spreekt van drie essentiële invalshoeken van empowerment, die onderling 

met elkaar verweven zijn: het individuele, collectieve en politiek-maatschappelijke niveau.  

 

Op individueel niveau duidt empowerment op kracht van binnenuit: het aanspreken van de eigen 

kwaliteiten en het ontwikkelen van vaardigheden waardoor zelfbewustzijn en zelfvertrouwen 

toenemen.  

 

Op collectief vlak gaat het om het aanwenden van krachtbronnen in de eigen omgeving zoals steun 

van familie, vrienden of buren, religieuze of spirituele bronnen, groepsgebonden rituelen en 

gebruiken. Het gaat om de kracht van zelforganisatie, het delen van verhalen en het samenwerken in 

het nastreven van doelen. 

Op het politiek-maatschappelijk niveau gaat het om macht. Met name de macht om veranderingen 

door te voeren op een vlak dat verder reikt dan het eigen leven, zoals het veranderen van 

vooroordelen, betere toegankelijkheid van voorzieningen en het beïnvloeden van wet- en 

regelgevingen. De twee voorgaande krachtdimensies dragen bij aan deze derde machtsvorm. 
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3 De vijf rollen van de ervaringsdeskundige in armoede en sociale 

 uitsluiting 
 

De opleidingen tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting zijn nog nieuw. Zoals uit het 

voorgaande hoofdstuk naar voren kwam, is het nog niet mogelijk om een lijst met functies te geven 

waarin personen met een afgeronde opleiding terechtkomen. Die functies hangen samen met de 

specifieke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die een ervaringsdeskundige in een 

werksoort heeft. Die kunnen per domein en instelling verschillen. Wel is het mogelijk om algemene 

rollen te beschrijven die ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in elk domein en elke 

werksoort vervullen. De rollen zijn niet willekeurig gekozen. Ze ‘dekken’ de reikwijdte van het 

professionele handelen van de ervaringsdeskundige. Ze zijn niet echt te scheiden. Ze impliceren ook 

verschillende, soms zelfs paradoxale houdingen: bijvoorbeeld vriendelijkheid naast weerspannigheid, 

activisme naast bezinning. 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf rollen:2 

 

1. Bruggenbouwer, ook wel schakelaar genoemd 

2. Bondgenoot, ook wel ondersteuner genoemd 

3. Kwartiermaker, ook wel veranderaar genoemd 

4. Kritisch adviseur, ook wel luis in de pels genoemd 

5. Ambassadeur, ook wel rolmodel genoemd 

Een professionele ervaringsdeskundige maakt zich alle vijf de rollen eigen, omdat ze als tandraderen 

in elkaar grijpen (zie figuur 1). Er kan geen sprake zijn van specialisatie op een of twee van deze 

rollen. De ene rol roept de andere op. De ervaringsdeskundige kan gezien worden als ‘het vliegwiel’ 

van de kanteling3 van het sociaal domein. Hij helpt eraan mee dat de systeemwereld meer dienend 

wordt aan de leefwereld van mensen in precaire situaties. Daar is nu vaak geen sprake van. Daardoor 

kan de professionele ervaringsdeskundige bijvoorbeeld de rol van bondgenoot nooit succesvol 

uitvoeren zonder dat ook de andere rollen in beeld komen. Het zal duidelijk zijn dat 

                                                           
2 Bij de benaming van de rollen is, conform het BOS-principe (zie noot 6), uitgegaan van de voorkeur van de 

Ervaringsdeskundigen in Armoede en Sociale Uitsluiting.  

 
3 De kanteling is een metafoor voor de verandering van werkwijzen die gepaard gaat met de veranderingen in het sociale 

domein. Zowel burgers als professionals worden geacht in hun verwachtingen en taakopvatting te ‘kantelen’: kijk eerst wat 
je zelf kunt doen of het sociale netwerk voordat een professionele kracht wordt ingeschakeld. 
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ervaringsdeskundigen ruimte moeten krijgen om zich deze rollen zo eigen te maken dat ze elkaar in 

de praktijk versterken.  

Ervaringsdeskundigen werken vanuit hun eigen ervaring, daar ligt hun kracht. Maar ze doen dat met 

een duidelijke missie: om bij te dragen aan effectieve oplossingen voor mensen in kwetsbare, 

armoedige en geïsoleerde omstandigheden. Ze onderzoeken met de verschillende rollen hoe ze deze 

missie praktisch kunnen invullen. In de opleiding leren zij het verband tussen hun ervaringen en hun 

missie te verkennen. Dat gebeurt door mogelijkheden en moeilijkheden te onderzoeken, op school, 

maar vooral in de praktijk met werkplekleren. Ook de school is een praktijk. Daar werken ze met 

elkaar, met de medestudenten en de docenten, aan dat doel. Daar zijn ze elkaars leermiddel4. 

Figuur 1: De ervaringsdeskundige als tandrad binnen het sociaal domein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Bruggenbouwer - Schakelaar 
 

Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting vormen de brug tussen mensen in langdurige 

armoede aan de ene kant en hulpverleners en beleidsmensen aan de andere kant. Ze kunnen 

verdeel-en-heerspatronen doorbreken door het verbinden van mensen op gemeenschappelijke 

belangen, over de grenzen van hokjes, stigma’s en wij-zij-denken heen. 

“Het gaat om beide kanten snappen. Ik zit er tussenin en beweeg mee”.  

Ervaringsdeskundige & opleider EDASU 

Vanuit hun eigen doorleefde kennis en ervaring kunnen ze de leefwereld van mensen in armoede 

verduidelijken aan hulpverleners en beleidsmensen. Zo kunnen ze duidelijk maken waarom mensen 

in langdurige armoede bepaald gedrag vertonen en bepaalde keuzes maken.   

                                                           
4 Dit zijn uitkomsten van de workshop over het leerplan tijdens de landelijke dag EDASU op 23 juni 2018 in Creil (zie 

www.edasu.nl) 
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Een vrouw, wier zoon geopereerd moest worden, was niet op school. Maar een mbo-opleiding eist wel dat je 

bepaalde uren draait. Dat snap ik ook, je moet bepaalde uren draaien. Maar die vrouw wil er natuurlijk voor 

haar kind zijn. Toen de operatie klaar was en het kind mocht revalideren was ze nog steeds niet terug. Mijn 

collegadocent was furieus en snapte er niks van. ‘Waarom is die vrouw nog niet weer op school? Heeft ze er wel 

eens aan gedacht dat er iemand op haar kind kan passen?’ Ik zei: ‘ja, maar heb jij er wel eens aan gedacht dat 

die mevrouw helemaal niemand vertrouwt met haar kind?’ En daar begon het kwartje te vallen: mijn collega 

zei: ‘ja daar heb ik helemaal nog niet aan gedacht’. Aan de andere kant heb ik contact met die vrouw 

opgenomen en aangegeven dat het wel noodzakelijk is dat ze naar school komt. Ze heeft zich ten slotte 

aangemeld voor deze opleiding. Ik heb er bij haar op aangedrongen dat ze iets onderneemt om er toch te zijn, 

door te vragen: ‘is er misschien iemand in jouw netwerk die op je kind kan passen? Ook al vind je dat moeilijk en 

dat begrijp ik best’.  

Ervaringsdeskundige & opleider EDASU 

 

De ervaringsdeskundige organiseert en verbindt mensen in armoede op hun belangen, zodat ze meer 

gezien, erkend en begrepen worden. Hij confronteert en informeert hulpverleners en beleidsmakers. 

Hij werkt bovendien aan een meer gelijkwaardige relatie tussen mensen in armoede en de 

hulpverleners en beleidsmakers.  

 

Een vaardigheid die de ervaringsdeskundige hierbij inzet, is ‘tolken’. Het tolken gebeurt bij zowel de 

professionals als bij de mensen in langdurige armoede. Hierbij gaat het niet om praten over en 

praten voor maar om het bewerkstellingen van begrip over en weer. Het gaat om het helder krijgen 

van vanzelfsprekendheden, waarden, normen, veronderstellingen en vooroordelen. Tolken moet 

ertoe bijdragen dat niet-armen de leefwereld van mensen in langdurige armoede leren kennen. 

Omgekeerd houdt tolken ook in dat aan mensen in armoede uitgelegd wordt hoe hun gedragingen, 

keuzes, beslissingen, waarden en normen geïnterpreteerd worden door hulpverleners en 

beleidsmensen.  

 

Om goed te kunnen tolken is het van belang open te staan voor alle mogelijke ervaringen van 

mensen in armoede. Ervaringsdeskundigen hebben niet allemaal dezelfde ervaringen en beleven 

armoede en sociale uitsluiting niet op dezelfde manier. Het blijft dan ook belangrijk om goed te 

luisteren naar andere ervaringen en belevingen. Door de eigen ervaringen en emoties te verruimen, 

kan voorkomen worden dat ervaringsdeskundigen bij het tolken hun eigen verleden als het enige 

referentiekader gaan gebruiken.  

 

In sommige situaties dient het tolken letterlijk opgevat te worden, bijvoorbeeld als het gaat om het 

vertalen van het jargon uit sectoren als de hulp- en dienstverlening en rechtspraak. 

 

“Omdat ik met gezinnen werk, leg ik de jeugdwet uit. Die gaat over kinderen met ouders die extra hulp nodig 

hebben. Speciaal onderwijs. Ook financiële wetten, zoals de bijstandswet, licht ik toe. Vaak begrijpen ze niet wat 

er staat en dan leg ik het uit in begrijpelijk Nederlands”. 

Ervaringsdeskundige EDASU 

 

3.2 Bondgenoot – Ondersteuner 
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Vanuit hun eigen ervaringen kunnen ervaringsdeskundigen mensen in armoede daadwerkelijk 

ondersteunen, waardoor zij meer eigenwaarde krijgen, sterker en bewuster worden en meer greep 

krijgen op hun leven. Ervaringsdeskundigen weten waarover het gaat, ze hebben het zelf 

meegemaakt en spreken vaak dezelfde taal. Ze kunnen hun kennis overdragen en de problematiek 

ook in een ruimer kader plaatsen. Ervaringsdeskundigen kunnen de gekwetstheden van mensen die 

leven in langdurige armoede, herkennen. Ervaringsdeskundigen kunnen de kwaliteit van leven van 

mensen in armoede vergroten door te helpen hun constructieve krachten te versterken. Daarbij gaat 

het om krachten als solidariteit, inlevingsvermogen, doorzettingsvermogen, relativeringsvermogen, 

humor, creativiteit en veerkracht.  

 

 “Ik kan mijn eigen ervaringen inzetten en delen met mensen. Bijvoorbeeld hoe ga je om met frustraties richting 

de gemeente. Ik heb daar zelf heel lang tegenaan gebokst. Ik voelde me altijd ondergesneeuwd en kon mezelf 

niet altijd in de hand houden, zeg maar. Ik probeer het belang daarvan duidelijk te maken. Als je fout gedrag 

vertoont, dan gooit men bij instanties meteen de deuren dicht, terwijl dit gedrag vaak wel voortkomt uit het 

gevoel waar je mee zit. Ik ben wel eens over de tafel heen gesprongen, en terecht hoor. Maar het heeft er wel 

voor gezorgd dat er dan beslissingen werden genomen, waar ik niet zo gelukkig mee was. Terwijl op zich mijn 

gedrag eigenlijk wel logisch was”. 

Ervaringsdeskundige EDASU 

Bondgenootschap is gericht op het opbouwen van een gelijkwaardige relatie met de mensen in 

langdurige armoede. Van daaruit ondersteunt de ervaringsdeskundige bij het 'overleven' bij concrete 

en praktische zaken, bijvoorbeeld door mee te gaan naar een dienst. Hij is pleitbezorger bij instanties 

en biedt tegelijk een luisterend oor voor het verhaal van de arme. Al doende helpt hij eraan mee dat 

de arme nieuwe vaardigheden aanleert en nieuwe stappen weet te zetten. Tegelijk zorgt de 

ervaringsdeskundige ervoor dat binnen instanties, overheden en organisaties meer inzicht ontstaat in 

de leefwereld van de arme.  

“In deze systeemwereld mag je eigenlijk je gevoelens helemaal niet laten zien. Dat wordt gezien als fout gedrag. 

Je mag niet laten zien dat je gefrustreerd bent, of verdrietig of boos bent, want dat wordt gelijk afgestraft. Ik ga 

met de persoon mee, ik ben een soort vangnet. Achteraf kunnen we dan over de gevoelens praten, omdat die er 

wel degelijk zijn”. 

Ervaringsdeskundige EDASU 
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3.3 Kwartiermaker - Veranderaar5. 

 

Hulpverleners en beleidsmakers kennen de leefwereld van mensen in langdurige armoede vaak 

onvoldoende. Omgekeerd geldt dat mensen die in armoede leven niet vertrouwd zijn met de 

leefwereld van de middenklasse, waar hulpverleners en beleidsmakers veelal deel van uitmaken. 

Hierdoor verloopt de communicatie vaak moeilijk. Mensen in langdurige armoede en hulpverleners 

of beleidsmedewerkers praten langs elkaar heen, boodschappen worden niet of slecht begrepen, ze 

kunnen de gegeven informatie niet plaatsen of weten niet wat ze ermee aan moeten.  

Ervaringsdeskundigen weten deze misverstanden te benoemen en ook te overbruggen. Dat doen ze 

door ‘kwartier te maken’. Hiermee wordt bedoeld dat ze actief werken aan een verandering in de 

benadering van mensen in armoede. Van praten over en handelen voor wordt er overgeschakeld op 

praten en handelen met mensen in armoede. Een belangrijke vaardigheid hierbij is het kunnen 

schakelen tussen meervoudige perspectieven: achter iedere klant zit een uniek mens en dat geldt 

ook voor professionals. 

De ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting heeft daarvoor een duidelijke visie nodig op 

zijn eigen missie. Hij zwemt vaak tegen de stroom in, omdat het sociale domein veelal nog aanbod- 

gericht is en mensen tot klanten reduceert. Als vrouw of man met een missie zoekt hij naar 

bondgenoten, maar hij waakt ervoor om zich zo maar voor het karretje van anderen te laten 

spannen. Dat betekent dat hij zijn eigen autonomie kan bewaren in de samenwerking. Hij zoekt naar 

‘co-creatie’ met anderen (andere professionals en burgers). Dat veronderstelt niet alleen een helder 

idee van wat hij zelf wil en kan, maar ook dat hij zich kan inleven in het perspectief van andere 

professionals en in dat van mensen in kwetsbare posities in een buurt of wijk. Hij probeert daarbij de 

continuïteit van zorg en steun te garanderen en tegelijk mensen te stimuleren om zelf initiatief te 

nemen om uit de armoede en het isolement te klauteren.  

Autonoom zijn betekent niet: op eigen houtje opereren. De ervaringsdeskundige laat zich ook niet 

wegzetten door andere professionals in de zin van ‘jij doet dit (want daar ben je goed in) en ik (de 

andere professional) doe dat’. Vaak ligt het initiatief tot het inzetten van ervaringsdeskundigen bij de 

gemeente. Die brengt partijen bij elkaar met de opdracht: ga co-creëren. Vind samen uit welke 

sociale wijkstructuren als vangnet en springplank kunnen dienen voor bewoners die niet of in geringe 

mate deelnemen aan de samenleving. Co-creatie houdt in dat er gebroken wordt met de oude 

manier van samenwerken die bestaat uit plannen, verdeling van taken en functies en het toewerken 

naar vooraf bepaalde eindproducten. Niet langer is er een projectleider die verantwoording aflegt 

aan een opdrachtgever vanuit een van tevoren afgesproken kader. Co-creatie vraagt confrontatie in 

plaats van hiërarchie. De confrontatie leidt tot verwikkelingen, spanningen en conflicten. Om die 

vruchtbaar te maken moeten deelnemers beseffen dat alleen door schuring glans ontstaat, dat wil 

zeggen nieuwe inzichten en mogelijkheden. Het is belangrijk dat een ervaringsdeskundige weet hoe 

die processen van lerend ontwikkelen lopen en hoe daarbinnen besluitvorming plaatsvindt. Het is 

                                                           
5 Bij de paragraaf kwartiermaken zijn de uitkomsten ingevoegd van de workshop hierover op de HvA-/Edasu-
Labyrinth-conferentie van 20 juni 2018. 



 
 

  Leerplan Ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting 

 

20 

niet ‘de baas’ die bepaalt wat goed en nodig is, maar het collectief van deelnemers. Dat vraagt van 

de ervaringsdeskundige dat hij zich krachtig en zo nodig confronterend, maar in de basis vriendelijk 

kan presenteren zodat de andere deelnemers de waarde van zijn inzet snappen, hem gaan 

waarderen en bereid zijn zich aan te sluiten bij zijn missie. Dat veronderstelt ook dat hij zich 

aantrekkelijk kan maken met een toegankelijke, geïnteresseerde en open houding. Alleen zo kan hij 

verbinding maken en kan zijn ervaringskennis bijdragen aan oplossingen en nieuwe perspectieven.  

In zijn rol van kwartiermaker is hij allereerst bezig om mentale ruimte te creëren. Dat wil zeggen dat 

er ruimte komt in de hoofden van de deelnemers voor co-creatie. Dat ruimtescheppen vraagt ook 

vrije fysieke ruimte (in plaats en tijd). Alle deelnemers moeten het gevoel krijgen dat het hún proces 

is. 

“Het is niet alleen praten en zeggen, je moet het ook doen. Ik heb twee workshops ontwikkeld. Die geef ik dan in 

buurthuizen. […] Ik bereid voor, ga naar iedereen, zodat anderen in een gespreid bedje komen. Dan ga ik de 

buurt in op mijn fietsje en dan kijk ik en denk, ik wil naar een kerk, ik wil naar een moskee, want ik hou van 

verbinden, ik wil naar ouderen. En dan ga ik langs en praat met ze. En vervolgens praat ik met studenten die me 

helpen bij de uitvoering van een workshop. Dat loopt nu vier jaar. Voor mij is dat kwartiermaken.” 

Ervaringsdeskundige EDASU 

Ervaringsdeskundigen kunnen de verandering van het sociale domein inrichten vanuit het 

zogenaamde BOS-principe: van Binnenuit de leef- en belevingswereld, van Onderop en Samen 

werkend met de betrokkenen. Dit staat tegenover de klassieke aanbodgerichte inrichting, die van 

bovenaf door deskundigen werd bepaald6.  

“Ik ben bezig om een ontmoeting op te zetten, die verder gaat dan alleen koffie en een sigaretje. Ik wil dat alle 

maatschappelijke partners uit de wijk, ook de vrijwilligersorganisaties, aanschuiven. De bedoeling is dat cliënten 

zich niet meer hoeven aan te melden bij een financiële werkplaats of weer een ander bureau, maar dat ze alle 

mensen die voor hen van belang zijn van gezicht kennen, want die drinken daar ook een kop koffie en eten daar 

ook een bammetje. Zodat het allemaal veel informeler wordt. Want vaak hoor ik van professionals, “we kunnen 

de burgers niet te pakken krijgen”. Dan organiseren ze iets, maar dan lopen daar bijna alleen professionals 

rond. Ikzelf vond het vroeger ook heel moeilijk om op hulpverleners en instanties af te stappen. Die drempel 

wordt met zo’n ontmoeting eigenlijk een beetje weggemasseerd. Bij de werkplaats financiën werken 

ervaringsdeskundigen in de armoede die opgeleid worden om mensen te helpen met budgettaire problemen en 

alle communicatie naar de instanties. Maar ook daar is nog steeds een drempel. Iemand van die werkplaats 

kwam een keer naar de ontmoeting en dat had gelijk tot gevolg dat vijf mensen zich aanmeldden. Terwijl die 

persoon van die werkplaats niet eens over haar werk sprak daar, maar gewoon over dat ze kindjes had en dat 

ze het vroeger moeilijk had gehad. Het was ook een keileuk mens” 

Ervaringsdeskundige EDASU 

 

                                                           
6 BOS staat voor van Binnenuit de leef- en belevingswereld: als je geen onderdeel bent van het probleem kun je 
ook geen onderdeel zijn van de oplossing. Dat impliceert werken van Onderop en Samen met de betrokkenen. 
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3.4 Kritisch adviseur – Luis-in-de-pels 

In de rol van kritisch adviseur is de ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting kritisch en 

activistisch tegenover instellingen. De ontwikkeling van deze rol omvat het hele spectrum van 

afkeurend tot kritisch opbouwend. 

“Kwartiermaken gaat vooraf aan kritisch adviseur zijn.”  

Ervaringsdeskundige EDASU 

Ervaringsdeskundigen herkennen de machtsverhoudingen die ten grondslag liggen aan de groter 

wordende kloof tussen arm en rijk. Doordat de samenleving wordt uitgebouwd op maat van de 

doorsneeburgers (middenklasse gezinnen), zijn daarin bewuste of onbewuste uitsluitings- en 

achterstellingsmechanismen terug te vinden. Daarbij is er in het neoliberale tijdperk sprake van 

globalisering, markt- en rendementsdenken. Vanuit dat kader worden mensen in langdurige 

armoede steeds vaker teruggebracht tot invloedloze klanten binnen een systeem. Beleidsmakers en 

uitvoerders vatten het begrip ‘eigen verantwoordelijkheid’ vaak op in de zin van ‘zoek het maar uit’. 

Tegenslag is in hun ogen eigen schuld. Ervaringsdeskundigen bieden een tegenwicht tegen deze 

ontwikkeling. Ze verzetten zich tegen uitsluitings- en achterstellingsmechanismen. Ze stimuleren 

hulpverleners, beleidsmensen en organisaties om vanuit een meer inclusieve visie sociale problemen 

te benaderen.  

“De taal die je spreekt is daarin ook belangrijk. Twee jaar geleden stond ik tegenover de burgemeester en zei: ‘ik 

vind je een grote klootzak’. Nu zou ik dat niet meer zo doen. Nu zou ik zeggen dat ik me niet in zijn standpunt 

kan vinden. Op sommige momenten blijf ik er wel met gestrekt been in gaan. Want het is toch macht van hun 

kant. Het is wel de meest tricky rol die er is“. 

Ervaringsdeskundige EDASU 

 

Ervaringsdeskundigen vragen dus telkens opnieuw aandacht voor het effect van bepaalde 

interventies, maatregelen of beslissingen op mensen in langdurige armoede ('waakhondfunctie'). 

Vanuit hun signalerende functie oefenen ze invloed uit op het beleid. Om die rol goed te kunnen 

vervullen, staan ze stevig in hun schoenen, maar zijn ze ook gevoelig voor wat er leeft bij 

hulpverleners en beleidswerkers. 

Vervolgens zoeken ze samen met de hulpverleners en beleidsmedewerkers naar maatregelen of 

beslissingen die recht doen aan de situatie van mensen in langdurige armoede.  

“Het was heel koud. De winternoodopvang werd afgeblazen, omdat het boven de min 5 ging. We hadden een 

man die geen recht had op de winternachtopvang, want hij kwam uit Polen, hij was in psychische nood en dat 

ging nogal fout. Ik heb hem toen toch binnen kunnen brengen. Ik heb vervolgens heel veel mensen over me heen 

gekregen. Ze vonden het niet collegiaal, maar ik ben hun collega niet. Ik zie een man in nood. Maar je kan ze 

dan wel tegen je krijgen. Dan moet je ze toch weer opzoeken en blijven praten.”  

Ervaringsdeskundige EDASU 
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3.5 Ambassadeur - Rolmodel 

Door hun eigen ervaringen met langdurige armoede en sociale uitsluiting vervullen 

ervaringsdeskundigen de rol van ambassadeur en rolmodel. Ambassadeur zijn ze naar buiten toe bij 

beleidsmakers en hulpverleners. Rolmodel zijn ze naar binnen toe voor mensen in kwetsbare 

situaties.  

 “Het is geen rol die ik mezelf zou toe-eigenen Het is meer een rol die je wordt toegekend. Vanuit mezelf zou ik 

eerder het woord ‘ambassadeur’ gebruiken of ‘inspirator’. Dat geeft hoop en ruimte. We zijn ‘hoopverleners’. 

Een ander moet bepalen of je van waarde bent en of je een rolmodel bent.”  

Ervaringsdeskundige EDASU 

Naar buiten toe vormen ervaringsdeskundigen het levende bewijs van de talenten en krachten die in 

de leefwereld van arme mensen schuilgaan en die door beleidsmakers en hulpverleners vaak nog 

onvoldoende onderkend, of verkeerd begrepen worden. 

Naar binnen toe volstaat hun aanwezigheid op zich vaak al om de soms gesloten gemeenschappen 

van mensen in langdurige armoede te bereiken. Als rolmodel belichamen zij de hoop: jezelf uit de 

misère halen kan dus wél, want deze persoon is het ook gelukt! Daardoor durven mensen in 

langdurige armoede gemakkelijker de stap naar een dienst of organisatie te zetten, voelen ze zich 

minder eenzaam en sneller op hun gemak. Ze weten dat er iemand is die hen zal begrijpen, want 

diegene heeft het zelf meegemaakt. Ze ervaren dat ze niet meteen beoordeeld of veroordeeld 

worden. Ze voelen zich eerder welkom en gerespecteerd. Omgekeerd weten ervaringsdeskundigen 

ook zeer goed hoe ze contact kunnen leggen met mensen in langdurige armoede, hoe ze hen kunnen 

aanspreken en een vertrouwensband kunnen opbouwen en hoe ze hen kunnen motiveren om iets te 

ondernemen. Het feit dat ze dezelfde taal spreken als mensen in langdurige armoede, speelt daarbij 

een cruciale rol. Daarbij laten ervaringsdeskundigen tevens hun eigen groei en ontwikkeling zien. Zij 

hebben zelf stappen ondernomen door een opleiding te volgen en betaald werk te krijgen. Ook langs 

die weg wijzen ze mensen in langdurige armoede op het feit dat er mogelijkheden zijn om iets aan de 

eigen situatie te veranderen. Belangrijk daarbij is dat de ervaringsdeskundige oog houdt voor de 

zware inspanningen en de moed die dit vraagt. 

“Rolmodel betekent ook kwetsbaar durven zijn. Ook na 34 jaar ben ik nog steeds bezig met mijn eigen proces. Ik 

maak ook fouten.” 

Ervaringsdeskundige EDASU 
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4 Kerntaken van de Ervaringsdeskundige in armoede en sociale 

 uitsluiting 

 
Dit leerplan omvat – analoog aan het leerplan voor Ervaringsdeskundigen in Zorg en Welzijn - drie 

kerntaken van de ervaringsdeskundige in armoede. De invulling is echter vanuit het frame van 

armoede en sociale uitsluiting: het aanpakken van sociale misstanden, het terugdringen van 

discriminatie en het vergoten van maatschappelijke kansen. Dit betekent een verbreding van het 

blikveld, waarbij de nadruk niet alleen op herstel ligt maar ook op maatschappelijke ongelijkheid en 

sociale strijdvaardigheid. Uitgangspunt daarbij is steeds: langs welke weg kan armoede en sociale 

uitsluiting teruggedrongen worden? 

 

Ervaringsdeskundigen kunnen schakelen tussen de in het vorige hoofdstuk beschreven rollen. Vanuit 

die rollen kunnen drie kerntaken onderscheiden worden, die zich respectievelijk richten op het 

niveau van het individu, de organisatie en de maatschappij:  

 

1. Ondersteuning bij ontwikkel- en herstelprocessen van individuen en groepen. 

2. Inrichten van zorg en begeleiding op een manier die recht doet aan het terugdringen van 

armoede en sociale uitsluiting en het bevorderen van ontwikkeling en herstel.  

3. Creëren van maatschappelijke kansen. 

 

 

4.1 Ondersteuning van ontwikkel- en herstelprocessen van individuen  

 

Een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting kan een link leggen tussen twee werelden. 

Aan de ene kant de wereld van hulpverleners en beleidsmakers die de leefwereld van mensen in 

armoede onvoldoende kennen. Aan de andere kant de wereld van mensen die in armoede leven en 

niet vertrouwd zijn met de leefwereld van middenklasse-gezinnen, waar hulpverleners veelal deel 

van uitmaken. Die onbekendheid van twee kanten heeft tot gevolg dat de onderlinge communicatie 

dikwijls moeilijk verloopt. Men praat langs elkaar heen, boodschappen worden niet of slecht 

begrepen, men kan de gegeven informatie niet plaatsen of weet niet wat men ermee moet 

aanvangen. Er ontstaan vaak misverstanden. De ervaringsdeskundig kan deze afstand overbruggen 

en de twee partijen tot elkaar brengen. Daarbij kan hij bijvoorbeeld informatie op zo’n manier 

verzamelen, analyseren en communiceren dat een cliënt/burger wordt doorgeleid naar het juiste 

aanbod. 
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De ervaringsdeskundige probeert mensen te activeren en te ondersteunen bij hun ontwikkeling van 

een afwachtende houding naar een ondernemende houding waarbij recht gedaan wordt aan hun 

eigen ambities, talenten en mogelijkheden. Enerzijds weten ervaringsdeskundigen waarover het gaat 

omdat ze armoede en al het gedoe erom heen zelf hebben meegemaakt en zich goed in de positie 

van de armen kunnen inleven. Anderzijds kunnen ze de problematiek ook overstijgen en in een 

ruimer kader plaatsen omdat ze er een objectiever en vollediger beeld van hebben.  

 

De ondersteuning is erop gericht om mensen die in armoede leven, (opnieuw) eigenwaarde te geven, 

sterker en bewuster te maken en meer greep te doen krijgen op hun leven. De ondersteuning kan de 

volgende activiteiten omvatten: 

- opbouwen van een gelijkwaardige relatie met mensen in armoede;  

- confronteren;  

- informeren; 

- ondersteunen bij het overleven; 

- ondersteunen bij concrete en praktische zaken zoals het meegaan naar een dienst;  

- individuele belangenbehartiging;  

- een luisterend oor bieden;  

- ondersteunen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden en bij het ondernemen van nieuwe 

stappen;  

- ondersteunen bij het op gang brengen van (groei)processen. 

 

4.2 Inrichten van zorg en begeleiding op een manier die recht doet aan het terugdringen 

van armoede en sociale uitsluiting en het bevorderen van ontwikkeling en herstel. 

 

Mensen die leven in armoede en sociale uitsluiting zijn vaak onvoldoende in staat om zelf de regie te 

voeren over aspecten als werk, wonen, inkomen, opvoeding en relaties. Ervaringsdeskundigen, 

mantelzorgers, vrijwilligers, professionals, beleidsmensen, politici en bestuurders proberen de armen 

te begeleiden en te ondersteunen. Te vaak hebben hun inspanningen echter een averechts effect. De 

hulpverleners en beleidsmensen zijn er vaak mede debet aan dat armen er niet in slagen om zelf de 

regie over hun leven te voeren. Dat komt door de hierboven beschreven communicatieproblemen en 

door het feit dat de professionals vanuit een wereld opereren met talloze belemmerende regels en 

procedures. Ervaringsdeskundigen in armoede zoeken daarom, in samenwerking met hulpverleners 

en beleidsmakers, naar manieren om deze belemmeringen te doorbreken en mensen te benaderen 

en te ondersteunen vanuit de eigen leefwereld. Door bijvoorbeeld het organiseren van 

lotgenotencontact, door het organiseren van inloopmiddagen in buurthuizen en door 

belangengroepen van huurders of mensen met een uitkering op te richten.  

 

4.3 Creëren van maatschappelijke kansen  

 

De ervaringsdeskundige bevordert de participatie van arme mensen die gebukt gaan onder sociale 

uitsluiting door maatschappelijke strijd aan te gaan. Achterstelling en onrecht zitten ingebakken in de 

maatschappelijke verhoudingen. We hebben de afgelopen decennia de samenleving op een extreem 

complexe manier georganiseerd. Dat maakt het voor grote groepen mensen moeilijker om gewoon 
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mee te doen. Werkzoekenden, probleemgezinnen, dak- en thuislozen, mensen met psychiatrische 

problemen, armen hebben het al niet gemakkelijk, maar verdwalen ook steeds meer in de 

regelingen, wetten en voorzieningen. Achter die complexiteit gaat bovendien institutioneel racisme 

en discriminatie schuil, in het onderwijs, bij de politie, bij instanties die schaarse goederen verdelen 

zoals sociale zekerheid, werk, gezondheid en wonen.  

Ervaringsdeskundigen leggen deze mechanismen bloot en dragen bij aan de strijd voor een 

rechtvaardiger maatschappij. Terugdringen van armoede en sociale uitsluiting gaat altijd ook over 

bestrijding van onrecht en van maatschappelijke verhoudingen die de rijken rijker en de armen armer 

maken. Die strijd begint met luisteren naar verhalen van mensen die te maken hebben met sociale 

uitsluiting. Bij de uitvoering van deze derde kerntaak zet de ervaringsdeskundige eigen ervaringen in. 

Hij biedt hoop vanuit zijn eigen ontwikkeling uit armoede en sociale uitsluiting. Hij laat zien hoe arme 

mensen hun leven vorm kunnen geven en hoe ze (weer) invloed kunnen krijgen op hun 

levensomstandigheden. Hij laat zien dat dit niet alleen een kwestie is van individueel herstel maar 

ook van bevorderen van maatschappelijke kansen.   



 
 

  Leerplan Ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting 

 

26 

 

5 Competenties van de Ervaringsdeskundige in armoede en sociale

 uitsluiting 
 

Competenties verwijzen naar het handelen van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale 

uitsluiting. Van belang is om te begrijpen dat de competenties met elkaar verbonden zijn. In bijlage A 

wordt die verbondenheid aan de hand van een betoog van Stam (2018, n.p.) beschreven. In dit 

hoofdstuk beschrijven we de basiscompetenties, de specifieke competenties en de leeruitkomsten. 

Als uitstroomniveau geldt hierbij mbo-niveau-3-4. 

   

 

5.1 Basiscompetenties EDASU 

 

Tijdens de werkplaatsbijeenkomsten in Zwolle en Utrecht is met ervaringsdeskundigen uit de vier 

locaties gesproken over de basiscompetenties van ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale 

uitsluiting. Dit resulteerde in vijf basiscompetenties: 

 

1. Werken vanuit en met je levensverhaal 

Onderzoek naar en reflectie op de eigen levensgeschiedenis is een belangrijke voorwaarde om als 

ervaringsdeskundige aan de slag te kunnen. Het is een proces waarbij mensen zichzelf goed leren 

kennen, waarbij ze zich niet meer enkel als slachtoffer zien, waarbij boosheid hanteerbaar wordt en 

er bereidheid ontstaat tot openheid. Dit gebeurt door vertellen, analyseren en verwerken. 

 

2. Het beschikken over passende communicatieve vaardigheden 

Communicatieve vaardigheden zijn essentieel voor het vervullen van de rollen en het uitvoeren van 

de drie kerntaken van een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Belangrijke 

eigenschappen daarbij zijn contactvaardigheid en empathie. Ook moeten ervaringsdeskundigen leren 

om niet in te vullen voor een ander en om geweldloos te communiceren. Dat wil zeggen loskomen uit 

een reactiepatroon van vechten of vluchten en leren communiceren vanuit wat je werkelijk raakt 

(gevoelens en behoeftes). Basiskennis van de Nederlandse taal is ook van belang, zowel voor 

mondelinge communicatie als voor het schriftelijk vastleggen van processen en gebeurtenissen. 

Begrip van het vakjargon van andere professionals en een uitgebreide woordenschat zijn eveneens 

noodzakelijk.  

 

3. Flexibiliteit, creativiteit en kunnen wisselen van posities 

De opleiding dient gericht te zijn op het verkrijgen van een objectiever en vollediger beeld van 

armoede. Dat vraagt verruiming van het eigen armoedeperspectief door dialoog met zowel 
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medestudenten en ervaringsdeskundigen als met professionals uit de systeemwereld. Zo ontwikkelt 

de student empathie en ontdekt hij de beperkingen van zowel de eigen leefwereld als de 

systeemwereld. Hij vervangt zijn neiging tot ‘schoppen tegen’ of ‘slachtofferschap’ door een houding 

van constructief bestrijden van armoede en sociale uitsluiting, samen met mensen in armoede, maar 

ook met mensen in de systeemwereld.  

 

4. Organisatievermogen: regelen, organiseren, mede-ontwikkelen 

De ervaringsdeskundige moet in staat zijn om in nauwe samenwerking met andere betrokkenen 

activiteiten uit te voeren die bijdragen aan het terugdringen van een gevoel van buitengesloten zijn. 

Het is daarbij essentieel dat de ervaringsdeskundige oog heeft voor het hele proces en dat hij beseft 

dat het proces niet te voorspellen is. Hij moet leren vertrouwen op ‘onzeker weten’, dat wil zeggen 

dat hij het unieke van iemand(‘s situatie) voorop stelt en bij het zoeken naar oplossingen luistert naar 

de ander en tot maatwerk komt.  

 

5. Het kunnen opbouwen van een vertrouwensrelatie, waarin respect, integriteit en gelijkwaardigheid 

centraal staan. 

De attitude van de ervaringsdeskundige kenmerkt zich door het vermogen om contact te maken, 

vertrouwen te winnen, samen te werken en vervolgens op basis van wederkerigheid te komen tot 

verandering.  

 

5.2 Specifieke competenties per kerntaak 

 

Kerntaak 1: Ondersteuning bij ontwikkel- en herstelprocessen van individuen en groepen. 

 

Specifieke competenties: 

1.1 De ervaringsdeskundige kan zichzelf bij mensen in penibele situaties bekend maken en waar 

passend vertellen over de eigen ervaringen. 

1.2 Hij herkent, versterkt, mobiliseert en faciliteert de sterke kanten van mensen. 

1.3 Hij deelt het eigen verhaal op zodanige wijze dat dit er voor een ander toe doet. 

1.4 Hij zet zichzelf in als rolmodel en vervult een voorbeeldfunctie. 

1.5 Hij herkent en benoemt stigmatisering en discriminatie. 

1.6 Hij kan eigen ervaringsdeskundigheid ontwikkelen en inzetten. 

Leeruitkomsten niveau 3 en 4: 

1a. De ervaringsdeskundige kan overtuigend zijn visie onderbouwen over het belang en de 

 noodzaak van zijn rol bij individuele vraagstukken van armoede. 

1b. De ervaringsdeskundige kan voorbeelden geven van hoe mensen begeleid worden waardoor 

ze zich uit de armoede weten te ontwikkelen.  

1c. De ervaringsdeskundige kan anderen individueel of in groepen ondersteunen in hun 

 ontwikkeling en bij het op orde brengen van hun leven. 

1d. De ervaringsdeskundige kan feedback vragen van collega's op de beroepsmatige inzet van 

 ervaringsdeskundigheid en zo nodig zijn werkwijze aanpassen. 
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1e. De ervaringsdeskundige kan het gevaar benoemen van zijn eigen terugval in oude negatieve 

gewoontes (klagen, claimen, klooien). 

1f. De ervaringsdeskundige kan omgaan met onzeker weten als niet direct een oplossing

 voorhanden is. 

 

Kerntaak 2: Inrichten van zorg en begeleiding op een manier die recht doet aan het terugdringen van 

armoede en sociale uitsluiting en het bevorderen van ontwikkeling en herstel. 

Specifieke competenties: 

2.1 De ervaringsdeskundige kan communicatietechnieken toepassen, gericht op het eigen 

functioneren en het functioneren van de groep, waaronder:  

- begrip krijgen voor elkaar; 

- met een open houding naar elkaar luisteren; 

- vragen stellen; 

- eerlijk zijn; 

- geïnteresseerd zijn in de ander. 

2.2 Hij kan communicatieve vaardigheden toepassen, die gericht zijn op de samenwerking met 

 mensen in armoede en met collega’s, waaronder:  

- zijn eigen mening en gevoelens verwoorden en ervoor opkomen; 

- contact leggen en onderhouden, ook in moeilijke situaties met mensen met verschillende 

opvattingen en achtergrond; 

- zich inleven in iemands situatie, er begrip voor opbrengen en er tactvol mee omgaan; 

- zichzelf en zijn omgeving ter discussie stellen, de waarde van een bewering of een feit 

inschatten, alvorens een stelling in te nemen. 

2.3 Hij kan communicatieve vaardigheden toepassen gericht op effectieve 

veranderingsprocessen in de organisatie en in de maatschappelijke omgeving, waaronder:  

- presenteren (voorlichten en informeren);  

- argumenteren (overtuigen en overreden); 

- actievoeren. 

 

Leeruitkomsten niveau 3 en 4 

2a. De ervaringsdeskundige kan aangeven hoe ontwikkelingsgerichte welzijn en zorg binnen 

 de eigen praktijk vorm krijgt en wat daarin zijn eigen rol is. 

2b. De ervaringsdeskundige kan kritisch naar welzijn- en zorgpraktijken kijken en ziet 

 wanneer werkwijzen of interventies belemmerend dan wel bevorderend zijn voor de 

ontwikkeling van mensen die in armoede leven. Hij is in staat daarover in gesprek te gaan 

met collega’s.   

2c. De ervaringsdeskundige kan mensen in armoede betrekken bij collectieve 

 ontwikkeltrajecten zoals acties, conferenties, voorlichtingen en trainingen, en kan collega’s 

hierover adviseren. 

2d. De ervaringsdeskundige kan een presentatie ontwerpen en kan hierin de essentie van 

ontwikkelingsgericht werken en de inzet van ervaringsdeskundigheid overbrengen. 

2e. De ervaringsdeskundige kan omgaan met groepsprocessen. 
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Kerntaak 3: Creëren van maatschappelijke kansen  

Specifieke competenties:  

3.1 De ervaringsdeskundige heeft naast inzicht in zijn eigen persoonlijke armoedegeschiedenis, 

inzicht in maatschappelijke en structurele componenten van armoede. Hij heeft historisch 

inzicht, kennis van armoedeverklaringsmodellen en inzicht in vormen van structurele 

uitsluiting op specifieke gebieden als arbeid, huisvesting, gezondheid en onderwijs. 

3.2 Hij kent belangrijke maatschappelijke structuren, zowel besluitvormingsstructuren als de 

organisatie van zorg en welzijn. 

3.3 Hij heeft kennis van beleidsbeïnvloedingsprocedures en actiemodellen.  

3.4 Hij heeft kennis van initiatieven van burgers en organisaties die een rol spelen in het 

verbeteren van de positie van mensen in armoedesituaties. 

 

Leeruitkomsten: 

3a. De ervaringsdeskundige kan voorbeelden geven van de wijze waarop actie-, netwerk- en 

 participatiemethoden toegepast worden om emancipatie en maatschappelijke  participatie 

van mensen in armoede te bevorderen. 

3b. De ervaringsdeskundige kan een bijdrage leveren aan initiatieven die bekendheid geven aan 

 ervaringsdeskundigheid in armoede. 

3c. De ervaringsdeskundige kan buiten de eigen organisatie voorlichting geven en de dialoog 

 aangaan over ontwikkelingsgericht werken en het benutten van ervaringsdeskundigheid. 

3d. De ervaringsdeskundige kan een bijdrage leveren aan de bestrijding van sociale uitsluiting 

zoals stigmatisering en discriminatie. 

3e. De ervaringsdeskundige kan omgaan met maatschappelijke krachten en verhoudingen die 

 kunnen escaleren. 

3f. De ervaringsdeskundige kan omgaan met onzeker weten waarin niet direct een oplossing 

 voorhanden is. 
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6 Leerlijnen EDASU 

Bij het beschrijven van leerlijnen en het schetsen van de inhoud en randvoorwaarden voor een 

opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting dient zich een dilemma aan. In 

hoeverre is het wenselijk een gehele leerroute uit te zetten? Een vergelijking tussen de huidige 

opleidingen leert dat geen programma gelijk is aan een ander programma en dat er - goed 

onderbouwde - eigen keuzes zijn gemaakt. Keuzes die aansluiten bij de bevordering van het beroep 

ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting in de betreffende regio. Toch zijn er binnen 

alle opleidingen drie leerlijnen te onderscheiden: 

 

 

6.1 Leerlijn persoonlijke en professionele ontwikkeling 

 

In deze leerlijn ligt de focus op empowerment. De studenten maken een diverse en veelzijdige 

professionele ontwikkeling door. Ze doorlopen een empowermentprogramma, waarin zij zich 

waarden eigen maken en een houding ontwikkelen die passen bij het beroep van 

ervaringsdeskundige. Het proces is erop gericht dat de studenten elkaar beter gaan begrijpen. Ze 

hebben tenslotte allemaal hun eigen geschiedenis en er kan niet vanuit gegaan worden dat die 

geschiedenissen naadloos op elkaar aansluiten. 

 

 De aandacht in deze leerlijn gaat uit naar: 

- hoe werk je aan contact, vertrouwen, veiligheid en wederkerigheid? 

- hoe kun je loskomen van oude manieren van omgaan met armoede en wat zijn 

aangrijpingspunten voor nieuwe, meer effectieve strategieën? 

- hoe kun je omgaan met en gebruik maken van de diversiteit in de groep (cultuur, niveau, 

sociale achtergrond, sekse etc.)?  

 

In het empowermentprogramma maakt elke deelnemer een zogeheten ‘levensboek’. In dit 

levensboek geven studenten voorbeelden van hun ontwikkeling van klacht naar kracht. Welke 

hindernissen hebben ze overwonnen? Welke resultaten – hoe klein ogenschijnlijk ook – hebben ze 

geboekt? Welke lessen hebben ze geleerd uit hun ontwikkelproces? Deze uitkomsten zijn vervolgens 
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vertrekpunten voor een nieuwe ontwikkelingsfase. De doelen daarvan worden vastgelegd in een 

persoonlijk ontwikkelplan (POP). Via deze methode stuurt de student zelf op zijn leerresultaten. Die 

resultaten ordent en presenteert hij in een portfolio. Dat kan uiteindelijk door de opleiding 

gefiatteerd worden en aan zijn diploma of certificaat worden toegevoegd. 

 

Bij de start van de opleiding ligt de nadruk op het individuele ontwikkelingsproces: het werken met 

en vanuit het eigen levensverhaal. Deze fase staat in het teken van kennismaken. Studenten wennen 

aan elkaar en geven elkaar de gelegenheid zich voor te stellen vanuit het eigen levensverhaal. De 

anderen mogen alleen ondersteunende en verduidelijkende vragen stellen. Geen kritiek dus op de 

keuzes die mensen gemaakt hebben. Wennen aan elkaar betekent: de diversiteit erkennen en 

groepsvorming bewerkstelligen. Veiligheid creëren is daarbij essentieel.  

 

De tweede fase is gericht op de student in relatie tot de groep: het omgaan met het uiten van 

emoties naar elkaar toe en het leren samenwerken. In deze fase is de student gericht op het maken 

van een persoonlijk ontwikkelplan en werkt hij mee aan een groepsontwikkelingsplan. In een 

groepsontwikkelingsplan wordt de overgang vastgelegd van een klas met losse studenten naar een 

groep waarin de studenten bewust met en aan elkaar leren. Ook is er veel aandacht voor onderlinge 

communicatie. Daarbij wordt aangesloten bij wat er in de kennis- en vaardighedenleerlijn 

(communicatie en expressie) wordt aangeboden en geleerd.  

 

De derde fase is gericht op het voorbereiden van een stageplek en de afspraken die gemaakt moeten 

worden zodat van twee kanten verwachtingen gematcht worden. Hierbij wordt nauw aangesloten bij 

de leerlijn kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld bij de lessen wet- en regelgeving en 

maatschappijleer - zie volgende paragraaf. 

 

6.2 Leerlijn theoretische kennis en vaardigheden 

 

In deze leerlijn is het belangrijk dat de leerinhoud telkens gekoppeld wordt aan de concrete levens- 

of stage-ervaringen van de studenten. Dit vraagt van de procesbegeleiders en vakdocenten dat ze 

goed oog houden op de structuur van het lesprogramma. Er is sprake van een permanente 

wisselwerking tussen de inhoud die vanuit de opleiding geleverd wordt en de inhoud die de 

studenten daar zelf aan toevoegen. De volgende kennis- en vaardigheidsgebieden komen in deze 

leerlijn aan de orde: 

Communicatie 

In dit onderdeel wordt de basis gelegd voor communicatievaardigheden die nodig zijn voor het 

vervullen van de vijf rollen en de uitvoering van de drie kerntaken:  

1. Vaardigheden en hulpmiddelen in de individuele relatieontwikkeling. Dat kunnen klanten 

(cliënten) in een hulpverleningsrelatie zijn, maar ook arme bewoners in de setting van 

bijvoorbeeld een buurthuis of een sociale onderneming. 

2. Samenwerken met collega’s in tandems of in een groter verband. Het functioneren 

binnen een team staat hier centraal. 
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3. Signaleren en adviseren over tekortkomingen in beleid, politiek en uitvoering van 

armoedebestrijding.  

 

Ad 1.: Vaardigheden en hulpmiddelen in de individuele relatieontwikkeling 

Dit draait om het vermogen om sociale relaties te ontwikkelen die gebaseerd zijn op respect, 

concrete hulp en steun, toenemend vertrouwen en zelfvertrouwen.  

Studenten leren een aantal methoden die dit proces ondersteunen, zoals:  

-Luisteren-Samenvatten-Doorvragen (LSD); open vragen stellen;  

-Niet Invullen Voor Een Ander (NIVEA);  

- niet Oordelen en geen Mening geven of Aannames doen (OMA-thuislaten);  

- vertrouwen opbouwen; 

- begrip krijgen voor elkaar;   

-aansluiten bij elkaar;  

-feedback geven;  

-geweldloze communicatie;  

-grenzen stellen, assertiviteit. 

 

Ad 2. Samenwerkingsvaardigheden 

Dit draait om het vermogen om tot vruchtbare samenwerking te komen in een doelgerichte setting 

(werkgerelateerd) met andere professionals, bewoners, ambtenaren en bestuurders. Studenten 

leren een aantal methoden die samenwerking effectief maken, zoals:  

- motiverende gespreksvoering; 

- coachende vaardigheden zoals de presentiebenadering en de individuele rehabilitatiebenadering; 

 

Studenten leren bovendien middelen te hanteren om op samenwerking te reflecteren, zoals het 

onderscheiden van teamrollen en het werken met modellen zoals de Roos van Leary of de 

Reddersdriehoek.  

 

Ad 3. Vaardigheden gericht op veranderingsprocessen in de organisatie 

Dit draait om het vermogen om tot succesvolle verandering te komen binnen en tussen organisaties. 

Studenten leren een aantal methoden en technieken om dit te bereiken, zoals:  

- omgaan met diversiteit (met mensen met verschillende opvattingen en achtergronden);  

- presenteren, argumenteren en eigen mening en gevoelens verwoorden;  

- onderhandelen;  

- mondeling en schriftelijk contact leggen en onderhouden;   

Studenten leren bovendien middelen te hanteren om op verandering te reflecteren, zoals met 

afstand naar zichzelf en de eigen omgeving kijken alvorens een stelling in te nemen. Ook wordt 

geleerd hoe de waarde van een bewering of een feit beoordeeld kan worden. En waarom het van 

belang is om de haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren. 

 

Expressie  

Nauw gelieerd aan communicatie is expressie (voor een voorbeeld van een lesprogramma zie tabel 

6.1). In expressie ligt de nadruk op het individuele creatieve ontdekkingsproces. Studenten leren 
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zichzelf, de groep en ook de maatschappij beter kennen door creatieve expressie. Creatieve 

expressiemiddelen zijn bijvoorbeeld taal, drama, beelden, muziek, sport, spel en meditatie. 

 

Studenten worden in een creatief en expressief proces uitgedaagd om ruimte te nemen voor hun 

eigenheid, hun gevoelswereld en hun uitdrukkingsmogelijkheden. Dit innemen van ruimte is van 

groot belang in het beroep van ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Naast het 

individuele creatieve ontdekkingsproces is ook het werken met de groep van belang. Studenten 

worden aangemoedigd om elkaar uit te dagen om nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden te verkennen 

en om elkaars inzet, krachten en capaciteiten te ontdekken. Tenslotte gaat het ook om het 

verkennen van uitdrukkingsmogelijkheden richting de maatschappij: hoe profileer je je? 

 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Eigen persoon centraal Groep Centraal Maatschappij Centraal 

Empowerment Samenwerken Profileren 

1. Levensverhalen 

2. Onderzoeken van eigen 

persoon/geschiedenis 

3. Kennismaken met 

materialen, middelen van 

expressieve werkvormen 

1. Wat kun je van elkaar leren? 

2. Teamrollen 

3. Vertrouwen  

4. Leiden en volgen 

4. Feedback geven/krijgen 

In overleg komen tot een 

gezamenlijk project (b.v. het 

organiseren van een 

conferentie), met gebruik 

maken van diverse expressieve 

werkvormen. 

Tabel 6.1: Voorbeeld van een lesprogramma expressie  

 

Maatschappijleer en recht 

Naast hun eigen armoedegeschiedenis en -beleving moeten studenten inzicht krijgen in 

maatschappelijke en structurele componenten van armoede: historische inzichten, 

armoedeverklaringsmodellen, voorbeelden van uitsluiting op het gebied van werk, huisvesting, 

gezondheid en onderwijs. Speciale aandacht gaat in dit kennisgebied uit naar initiatieven van burgers 

en organisaties die een rol hebben gespeeld en nog spelen in het verbeteren van de positie van 

mensen in armoedesituaties. 

 

Om hun tolk-, bemiddelings- en signaleringsfunctie te kunnen opnemen, is het noodzakelijk dat de 

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting belangrijke maatschappelijke structuren 

kennen. Daarbij gaat het zowel om politieke en bestuurlijke structuren als de organisatie van het 

welzijnswerk en de maatschappelijke dienstverlening. 

  

Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting krijgen in hun werk ook te maken met 

vraagstukken op het gebied van wet- en regelgeving. Rechtshulp is voor mensen met beperkte 

financiële middelen nog maar weinig beschikbaar. Daarom is er binnen de opleiding een algemene 

inleiding recht opgenomen, waarbij de principes en werking van de verschillende rechtsgebieden in 

grote lijnen aan de orde komen. Opgeleide ervaringsdeskundigen gaan in hun werk niet bezig met 
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het voeren van juridische procedures. Het is echter wel van belang om te weten hoe wet- en 

regelgeving tot stand komt, hoe bezwaar- en beroepsprocedures werken, wat de positie van burgers 

is ten opzichte van overheid en instellingen, waar en hoe rechtshulp gevonden kan worden en hoe 

onderhandeld kan worden met functionarissen die wetten en regels uitvoeren. 

Onderwerpen uit de hele breedte van het recht komen aan de orde: staatsrecht en internationaal 

recht, grondrechten, mensenrechten, het rechtsstelsel, procedures in het recht (de rechtsgang), 

discretionaire ruimte (de ruimte voor ambtenaren om zelfstandig te kunnen oordelen of acteren), de 

rechtsgebieden civiel recht, bestuursrecht en strafrecht en hun onderlinge samenhang, wet en 

regelgeving op de gebieden werk- en inkomen, gezondheidszorg, woonruimteverdeling en sociale 

zekerheid.  

Een belangrijk aandachtspunt is dat er altijd mogelijkheden zijn om de regels op maat toe te passen. 

Opgeleide ervaringsdeskundigen moeten weten dat de uitspraak 'regels zijn regels' meestal een 

persoonlijke overtuiging is en lang niet altijd een juridisch vaststaand feit. Daarom is er tussen dit 

kennisgebied een belangrijke verbinding met het vak communicatie. Met name wat betreft 

onderhandelingsvaardigheden en bemiddeling. Ervaringsdeskundigen moeten het inzicht 

ontwikkelen dat onderhandelingen vaak tot bevredigender oplossingen leiden dan rechtszaken.  

Psychologische processen en vaardigheden  

De invalshoek van dit onderdeel is: hoe kan een opgeleide ervaringsdeskundige inzichten uit de 

psychologie toepassen in zijn opleiding en werk? De volgende psychologische kennisgebieden helpen 

hierbij: 

- Ontwikkelingspsychologie. Dit helpt bij de bewustwording van de eigen persoonlijke 

levenservaringen van de student en van de arme mensen met wie hij werkt. 

- Systeemdenken. Dit helpt om mensen te kunnen begrijpen in hun sociale context. 

Relatiepatronen en omgevingsfactoren die van invloed zijn op het persoonlijk functioneren 

worden met systeemdenken verhelderd.  

- Contextueel denken. Dit helpt bij het reflecteren op incidenten uit het eigen leven en op het 

werk (stage). 

 

Beroepsvaardigheden 

Bij beroepsvaardigheden gaat het om kennismaking met het werkveld. Het keuzeproces voor een 

werkervaringsplek krijgt hierin een plaats. In een later stadium van de opleiding ligt de focus op de 

organisatie waar werkervaring wordt opgedaan. Ook wordt de samenwerking met andere 

beroepskrachten besproken. Er wordt ingegaan op de eigen rol in de organisatie. En er worden 

oefeningen gedaan om een aantal basisvaardigheden onder de knie te krijgen, zoals een 

intakegesprek houden, vragen stellen en een telefoongesprek voeren.  

 

Daarnaast is er aandacht voor het ondersteunen van mensen die leven in armoede en sociaal 

isolement: hoe kan de ervaringsdeskundige bij hen een positieve ontwikkeling stimuleren? De 

klemtoon ligt hier op de opbouw van een vertrouwensrelatie. Daarnaast wordt de student 

voorbereid op beleidsgerichte functies waarmee het ondersteunen van mensen die leven in armoede 

en sociaal isolement gepaard gaat. 
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Naast deze voorbereiding op het uitoefenen van het beroep van ervaringsdeskundige in armoede en 

sociale uitsluiting is er aandacht voor ethiek en gedragsregels. Ervaringsdeskundigen worden in hun 

beroepsuitoefening vaak met morele dilemma’s geconfronteerd. Het vak ‘beroepsvaardigheden’ 

bereidt hen voor om met ethische keuzes en gedragsregels om te gaan. 

 

Tot slot is er het thema gezondheid en welzijn. Hier gaat het voornamelijk om de voorbereiding op 

gezondheids- en veiligheidsaspecten van werknemerschap. Zoals het omgaan met stress. Er worden 

handvatten aangereikt om stress veroorzakende aspecten van de beroepsuitoefening te kunnen 

hanteren. Daarnaast wordt ook ingegaan op het voorkomen van psychische problemen, aangezien 

het werk mentaal en emotioneel belastend kan zijn.  

 

 

Generieke vakken mbo 

Studenten die een opleiding doen die onder de reguliere mbo-opleidingen valt, zijn verplicht de 

zogenoemde generieke vakken te volgen. Dit zijn vakken die binnen alle mbo-opleidingen een plek 

hebben. Voor mbo-niveau-3 zijn dit: Nederlands en rekenen. Voor mbo-niveau-4 valt Engels er ook 

onder. De resultaten voor Nederlands en rekenen tellen mee voor het diploma.  

 

6.3 Praktijkleren  

 

In het onderdeel praktijkleren wordt er aandacht besteed aan vier niveaus van het functioneren van 

een ervaringsdeskundige: 

- de eigen groei tot beroepskracht; 

- de relatie-ontwikkeling met de doelgroep; 

- de samenwerkingsrelaties met andere beroepsgroepen; 

- de signaalfunctie naar de organisatie of naar de maatschappij (naar 

beleidsmakers/professionals/politici). 

 

In de praktijkleerperiode gaan de studenten werkervaring opdoen en worden zij geëvalueerd op 

basis van de concrete taken en opdrachten die ze daar uitvoeren. Al naargelang hun persoonlijke 

groei tot ervaringsdeskundige en de accenten die in het lesprogramma worden gelegd, kunnen er per 

fase verschillende evaluatiecriteria op de voorgrond komen. 

 

In de praktijkleerperiode kunnen de volgende fases worden onderscheiden: 

1) Voorbereiding: concrete voorbereiding op de eerste werkervaringsperiode en de 

kennismaking met de instelling. 

2) Kennismaking: kennismaking met de instelling waar werkervaring wordt opgedaan; de start 

van de samenwerking binnen de werkorganisatie en met de tandempartner of het team. 

3)  Basiscompetenties: werkervaring opdoen. Studenten worden geëvalueerd op basis van de 

concrete taken en opdrachten die ze uitvoeren. In de opdrachten vindt er een transfer plaats 

van leerervaringen vanuit school naar de praktijk en vice versa. Naargelang de persoonlijke 

groei tot ervaringsdeskundige en naar gelang de accenten die in het lesprogramma worden 

gelegd, kunnen per periode verschillende leeruitkomsten de nadruk krijgen. 
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4)  Uitbouw samenwerking: de verdere uitbouw van de samenwerking met het team of de 

tandempartner. 

5)  Relatieontwikkeling: de ontwikkeling van een werk- en vertrouwensrelatie met de cliënt of 

doelgroep. 

6)  Signaalfunctie: het beïnvloeden van beleidsmakers en professionals. 

 

Criteria praktijkleerplek  

In de opleiding tot ervaringsdeskundige neemt het leren in en van de praktijk een belangrijke plaats 

in. Er is een sterk verband tussen de stof die op de opleiding aangeboden wordt en het werken in de 

praktijk. De student heeft een geschikte praktijkleerplek nodig. ‘Geschikt’ betekent dat een 

praktijkleerplek de mogelijkheid geeft om aan alle drie de kerntaken te werken: 

-  Op individueel- en/of groepsniveau: de student krijgt de mogelijkheid mensen in langdurige 

armoede te ondersteunen in hun herstel- en ontwikkelingsproces; 

- Op organisatieniveau: de student leert te werken binnen een team. De teamleider en de 

overige teamleden zijn zich ervan bewust zijn dat ze met de ervaringsdeskundige in opleiding 

een zeker ongemak binnen halen. Dit betekent dat een team open moet staan voor 

mogelijke schuring, met de intentie de inzet van de ervaringsdeskundige tot een positieve 

ervaring om te buigen. Essentieel hierbij is het elkaar aanvullen en het benutten van elkaars 

kracht. 

- Op het niveau van de maatschappij: de ruimte krijgen om maatschappelijke kansen te 

creëren.  

 

Werkplek  

De werkplek is een organisatie in het werkveld van het sociaal domein. Hierbij kan gedacht worden 

aan de volgende settingen:  

- Wijkteams en buurtteams die gebiedsgericht integrale zorg en maatschappelijke steun 

bieden  

- organisaties in de maatschappelijke opvang 

- organisaties voor activering en re-integratie 

- gemeenten 

- schuldhulpverlening 

- sociale diensten en UWV  

- woningcorporaties  

- ondernemers die zich richten op het organiseren van activiteiten en projecten voor en door 

mensen met een kwetsbare achtergrond. 

 

Inhoud werkzaamheden en begeleiding 

Het sociaal domein, waar het praktijkleren van de student plaats vindt, is veelal een nieuwe 

‘gekantelde’ of ‘kantelende’ beroepsomgeving waar professionals zelf nog zoekend zijn naar hun 

taken en functie. Daarnaast zijn de taken en functies van ervaringsdeskundigen in armoede en 

sociale uitsluiting nog niet uitgekristalliseerd. Begeleiding van stagiairs moet daarom vanuit zowel de 

praktijk als de opleiding erop gericht zijn te voorkomen dat studenten door de mangel gehaald 

worden of aan irreële verwachtingen dienen te voldoen.  
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7 Toetsing en randvoorwaarden 
 

7.1 Toetsing 

 

Portfolio 

De leerlijn persoonlijke en professionele ontwikkeling wordt zichtbaar gemaakt in een portfolio.  

Het portfolio is een georganiseerde, doelgerichte verzameling van bewijsdocumenten waarmee de 

ervaringsdeskundige zijn ontwikkeling tot het vereiste eindniveau zichtbaar maakt. Het portfolio 

biedt niet alleen voor de ervaringsdeskundige zelf, maar ook voor de docent en praktijkbegeleider 

een essentieel instrument om de competentieontwikkeling van de student te kunnen volgen, richting 

te geven, te begeleiden en te beoordelen. 

 

Het doel van het portfolio is drieledig: 

- Als ontwikkelingsgericht instrument biedt het portfolio de mogelijkheid om competenties in 

beeld te brengen, erop te reflecteren en een, binnen een specifieke stageplek, op maat 

gesneden praktijkleertraject in te richten. Het portfolio is per definitie een middel voor 

individuele differentiatie van de algemene eindtermen van de opleiding.  

- Als beoordelingsgericht instrument wordt het portfolio door de opleiding gebruikt bij 

tussentijdse beoordelingen en bij de eindbeoordeling. Door middel van het portfolio wordt 

de kwaliteit van het leerproces bewaakt en geborgd.    

- Als showcase-instrument kan het portfolio, na de opleiding, gebruikt worden bij sollicitaties 

of toetreding tot een vervolgopleiding. 

 

In het portfolio is een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is opgenomen. In dit POP worden doelen 

SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistische en Tijdgebonden) geformuleerd en resultaten 

getoond. Het POP biedt de student houvast bij het sturen van zijn eigen leerproces (zelfregie). 

Daarnaast zijn in het portfolio richtlijnen voor de opdrachten opgenomen. 

 

Assessment op basis van portfolio 

In het assessment wordt het integrale handelen van de student beoordeeld. Hierbij gaat het erom 

dat de student in zijn handelen al zijn persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen, kennis, 

vaardigheden, houding, waarden, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid combineert en op 

elkaar afstemt.  

 

Een assessment zal elk trimester of semester plaatsvinden. Verschillende instrumenten kunnen 

hierbij ingezet worden, bijvoorbeeld: assessment op basis van een portfolio met verplichte en vrije 

bewijsstukken of een competentiegericht interview aan de hand van de START-methodiek (Kraal en 

van den Heuvel, 2009). 
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Generieke vakken 

Mensen worden niet uitgesloten op basis van vooropleiding. Wanneer iemand officieel niet 

voldoende vooropleiding heeft voor een mbo-traject krijgt hij de mogelijkheid om zich bij te scholen 

in rekenen, Nederland en Engels. Om te beoordelen of dit nodig is wordt een instroomtest gebruikt. 

Er is een e-learning-programma voor bijscholing beschikbaar. Studenten kunnen met dit programma 

zelf hun niveau instellen en dagelijks oefenen. Indien er sprake is van andere drempels, is daar extra 

aandacht voor. Bijvoorbeeld als iemand moeite heeft met schrijven wordt coaching bij schrijven 

aangeboden. Van medestudenten wordt verwacht dat zij studiegenoten die moeite hebben om mee 

te komen, steunen. 

Ieder vak beslaat een aantal domeinen die of middels Centraal Onderwijs Examen (COE) of middels 

een Instelling Examen (IE) geëxamineerd wordt, resulterend in een eindcijfer op een tienpuntschaal 

zonder decimalen. In onderstaande tabel 7.1. wordt een overzicht gegeven per generiek vak. 

Rekenen 

Niveau 2: 2F 

Niveau 3: 2F 

Niveau 4: 3F 

Nederlands 

Niveau 2: 2F 

Niveau 3: 2F 

Niveau 4: 3F 

Engels 

Niveau 4 

Domein Examen Domein Examen Domein Examen 

Getallen  

COE 

Lezen COE Lezen B1  

IE 

Verhoudingen Luisteren Luisteren B1 

Meten en meetkunde Schrijven IE Schrijven A2 

Verbanden Spreken Spreken A2 

Gesprekken voeren Gesprekken 

voeren A2 

Alle vier domeinen worden door 

één COE geëxamineerd en 

beoordeeld 

De domeinen lezen en luisteren 

worden door middel van een COE 

geëxamineerd. De overige 

domeinen worden middels een IE 

geëxamineerd. De COE en IE’s 

gezamenlijk bepalen het eindcijfer  

Alle vijf de domeinen worden 

middels een IE 

geëxamineerd. De IE’s 

gezamenlijk bepalen het 

eindcijfer. 

Tabel 7.1: overzicht examens per generiek vak  

 

 

7.2 Randvoorwaarden 

 

Informeel en formeel leren 

Het volgen van een opleiding betekent deelnemen aan een formele leeromgeving. Het leren met en 

door de groep medestudenten neemt hierin een belangrijke plek in. Dit betekent dat docenten 

groepsafspraken maken. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over aan- en afwezigheid en over de 

mate van zelfstudie. 
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Bol of bbl of los van roc? 

In Amsterdam is gekozen voor een tweeëneenhalfjarige opleiding. De laatste anderhalf jaar betreffen 

daar stagejaren. Bij de andere opleidingen is de stage in het tweede jaar (Groningen) of is de stage 

via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelijktijdig met het schoolprogramma (Utrecht en 

Eindhoven).  

 

EDASU-Groningen is aangehaakt bij een roc, maar neemt daarin meer eigen ruimte voor invulling van 

de opleiding. Het betreft een zogenaamde bol-opleiding: beroeporiënterende leerweg. Een bol-

opleiding bestaat uit een eerste jaar uitsluitend school en een tweede jaar waarin school 

gecombineerd wordt met stage. 

EDASU-Amsterdam heeft de opleiding in een stichting ondergebracht, los van een reguliere opleider. 

Ook dit biedt volop speelruimte voor invulling, waarbij voor een meer vakgerichte inhoud wordt 

gekozen dan de Groninger variant. Beide kenmerken zich echter door een duidelijk exclusieve 

opleiding uitsluitend gericht op ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting.  

Utrecht en Eindhoven daarentegen bieden de opleiding aan vanuit integratie met een al langer 

bestaande opleiding tot ervaringsdeskundige van een roc. Het betreft de opleiding Maatschappelijke 

zorg, met als uitstroomprofiel Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen en als keuzedeel 

ervaringsdeskundigheid. In dit keuzedeel wordt aandacht besteed aan de intense gevolgen van 

armoede. De uit te voeren werkprocessen, met name tijdens de stage, zijn meer ingekleurd vanuit 

een zorg- en hulpverleningsinvalshoek. De nog te starten opleiding in Eindhoven ligt in lijn met die 

van Utrecht.  

Vooralsnog is niet duidelijk wat de beste vorm is. In onderstaande tabel 7.2 worden de voor- en 

nadelen op een rij gezet: 

Opleidingsvariant Voordelen Nadelen 

Beroeporiënterende 
leerweg (bol) 

- Gericht op kennis en vaardigheden 
vanuit de theorie 

- Persoonlijke en professionele 
ontwikkeling vindt vooral plaats op 
school: veel leren met, van en in de 
groep. 

- Recht op studiefinanciering en OV-
kaart (ouder dan 18 jaar en jonger dan 
30 jaar) 

- Betere aansluiting naar hbo-opleiding 
(vanuit niveau 4) 

- Levert een erkend diploma op. 

- Minder praktijkuren (20-60%) 
bij een erkend leerbedrijf  

- Extra kosten voor boeken en 
lesgeld 

- Minder ervaring met 
werkprocessen. 

- Geen vergoeding tijdens 
stageperiode. 

Tabel 7.2: voor- en nadelen bol, bbl of los van roc. 
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Beroepsbegeleidende 
leerweg (bbl) 

- Gericht op praktijkleren 
- Persoonlijke en professionele 

ontwikkeling vindt vooral plaats op het 
werk in een team: leren met en van 
collega’s  

- Gericht op het opdoen van veel kennis 
en ervaring met werkprocessen, 
organisatiecultuur bij erkend 
leerbedrijf 

- Maximaal één dag per week naar 
school 

- Student ontvangt salaris en eventueel 
reiskostenvergoeding 

- Veelal financiering van de opleiding 
door werkgever 

- Levert een erkend diploma op 
 

- Het leren vanuit theorie is 
beperkt. 

- Doorstroming naar hbo is vaak 
te grote stap.  

- Geen recht op 
studiefinanciering of OV-kaart 

Los van ROC - Grotere vrijheid in het (samen met het 
werkveld) vormgeven van het eigen 
opleidingstraject 

- Niet ingelijfd in de structuren van de 
onderwijssysteemwereld 
(accreditaties, klassegrootte, 
kwalificatiedossiers) 

- Ruimere mogelijkheden voor stageplek 
(geen verplicht certificaat erkend 
leerbedrijf) 
 

- Eindcertificaat is geen landelijk 
erkend diploma 

- Mogelijkheden voor 
doorstroming naar 
vervolgopleiding zijn beperkt 

- Geen studiefinanciering of OV-
kaart 

- Veelal geen stagevergoeding 

Vervolg tabel 7.2: voor- en nadelen bol, bbl of los van roc. 

 

Duur en omvang van de opleiding 

Op basis van een inventarisatie van de huidige drie opleidingen (Groningen, Amsterdam en Utrecht) 

en de vierde nog te starten opleiding in Eindhoven lijkt een opleidingsduur van 2 jaar passend. 

Hiernaast dient ruimte te zijn voor potentiële kandidaten om een voortraject van een half jaar te 

kunnen doorlopen, om aan de instapvoorwaarden van de opleiding te kunnen voldoen. 

 

In het begin is het bevorderen van empowerment een kernopdracht van de opleiding. Er kan voor 

gekozen worden de start van het proces van empowerment in een voorbereidingstraject te laten 

plaatsvinden. Dit betekent dat er na afronding van dit traject een assessment plaats vindt.  

 

Criterium voor toelating:  

1. Instapniveau vmbo. Dit wordt vastgesteld door middel van een instaptoets 

2. De Nederlandse taal in de basis kunnen verstaan en spreken. 

3. Bereidheid tot het delen van het eigen levensverhaal over armoede en sociale uitsluiting 
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Procesbegeleiders, praktijkbegeleiders en vakdocenten 

Procesbegeleiders, praktijkbegeleiders (tijdens de stage) en vakdocenten vormen samen de spil van 

de opleiding. Zij kijken naar wat de studenten kunnen en wat zij nodig hebben. Procesbegeleiders zijn 

bij voorkeur afgestudeerde ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting en werken tijdens 

lesdagen nauw samen met vakdocenten in een zogenaamde tandemconstructie. Het tandemwerk in 

de opleiding heeft een voorbeeldfunctie voor studenten: zij krijgen een eerste beeld van de manier 

waarop ervarings- en andere deskundigen met elkaar samenwerken. Dit schept de mogelijkheid om 

communicatiekloven tussen studenten en educatieve medewerkers of lesgevers te duiden en te 

overbruggen. 

 

Een veilig leerklimaat bouwen 

Omwille van het persoonsgerichte karakter van de opleiding moeten de omstandigheden van dien 

aard zijn dat er een veilig leerklimaat wordt geboden. Dit betekent onder andere dat: 

- er beschikking is over ruimtes die afgeschermd kunnen worden;  

- er heldere onderlinge afspraken worden gemaakt;  

- er ruimte is om standpunten bekend te maken zonder repercussie;  

- het stellen van kritische vragen gestimuleerd wordt;  

- studenten leertijd gegund wordt en dat vorderingen met elkaar vastgesteld worden; 

- er voor studenten ruimte is om verantwoordelijkheid te nemen.  

De uitgangspunten van het zogenaamde ‘High Impact Learning Model’ bieden hiervoor geschikte 

aanknopingspunten (Dochy, Bergman, Koenen & Segers, 2015).  

Gezien de armoede-ervaringen van de studenten is een respectvolle benadering extra belangrijk. 

Deze benadering uit zich, behalve in een veilig pedagogisch klimaat, ook in goede materiële 

voorzieningen en voldoende didactische hulpmiddelen. 

Essentieel in het leerklimaat is dat er voor de student ruimte is om fouten te mogen maken die 

vervolgens als materiaal kunnen dienen om op te reflecteren en van te leren. Bijvoorbeeld een 

situatie waarin studenten met elkaar op de vuist gaan. Een dergelijk incident kan gebruikt en bewerkt 

worden tot leerervaring van waaruit de student betere strategieën ontwikkelt om met 

tegenstellingen en stressvolle situaties om te gaan. 

Coaching en individuele ondersteuning 

Coaching en individuele ondersteuning zijn noodzakelijk om uitval uit de opleiding te voorkomen. De 

begeleiders dienen voldoende rekening te houden met individuele problematiek en de behoefte aan 

veiligheid, zowel op school als tijdens het praktijkleren. Belangrijk hierbij is dat het eigen leerproces 

van de student bewaakt wordt. Een cruciaal aspect van coaching is de feedbackdialoog tussen de 

student en de coach.  

Begeleiding door tandems 

Elke student wordt begeleid door een coachingstandem dat bestaat uit een docent en een 

afgestudeerde ervaringsdeskundige. Samen of afzonderlijk van elkaar voeren ze 

coachingsgesprekken met de student. Elk kwartaal of trimester voeren alle coachingtandems 

gesprekken met elkaar over de voortgang van hun studenten en over intervisie van het eigen 
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functioneren als tandems. De tandems hebben een voorbeeldfunctie: ze laten zien hoe verschillende 

individuen en groepen met elkaar verbonden worden en hoe relaties ontwikkeld worden. Werken in 

tandems is een belangrijk uitgangspunt en ook al is de methodiek daarvan door De Link goed 

beschreven, in de praktijk blijkt dit erg ingewikkeld en doen zich in de tandemsamenwerking allerlei 

problemen voor. Vandaar dat intervisie door de tandems een essentiële voorwaarde is.   
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Bijlage A Werken vanuit buik, hoofd, hand en hart 
Door: Martin Stam 

 

Buik 

 

 

Hoofd  
Het hoofd symboliseert de kennis, of liever nog het weten. Kennis is nooit compleet en wordt 

dagelijks aangevuld met nieuwe ervaringen, feiten en inzichten. Ervaringskennis alleen is niet 

genoeg. Die moet ondersteund en verbonden worden met wetenschappelijke kennis over mens en 

maatschappij. Dat betekent niet dat de ervaringsdeskundige een lapjeskat van academische 

disciplines moet worden. Geenszins, want dat zou betekenen dat hij jarenlang in de rol van 

kennisconsument geplaatst wordt. Ook moet hij zich niet onderschikken aan het systeem van een 

academisch specialisme (zoals dat van sociaal werk, bestuurskunde, psychologie of recht). Dat zou 

hem ernstig belemmeren vanuit zijn ervaringskennis zijn doel te bereiken. De ervaringsdeskundige 

werkt overkoepelend, pragmatisch en principieel, in plaats vanuit een hokjesgeest van vakken en 

disciplines. In zo’n integrale bestrijding van armoede en sociale uitsluiting ligt zijn kracht, daarin moet 

hij kunnen groeien. Hij moet wetenschappelijke en vakkennis niet negeren, maar leren 

opportunistisch de vruchten ervan te plukken. Van de geschiedenis van de strijd tegen onrecht, 

uitbuiting, discriminatie en uitsluiting tot aan de geschiedenis van de strijd voor mensenrechten en 

de verzorgingsstaat. Van kennis over effectieve communicatie tot reflectie over wat in de 

ontwikkelingspsychologie en in het recht aan bruikbare handvatten en perspectieven is ontwikkeld 

voor praktijkontwikkeling en maatschappijverandering. Daarbij gaat het vooral om de dynamiek 

binnen sectoren als arbeid, zorg, welzijn en onderwijs.  

 

  

De buik symboliseert waarden, die zich uiten in passie en 

gedrevenheid. Een ervaringsdeskundige in armoede en sociale 

uitsluiting zonder passie bestaat niet. De passie of 

gedrevenheid van ervaringsdeskundigen is hun kracht maar ook 

hun valkuil. Generatielange teleurstelling kan grote invloed 

hebben waardoor klagen, claimen (rigide opstelling) en klooien 

de overhand krijgen. Dat vormt een belemmering voor het 

aanleren van de vijf rollen, die drive en aantrekkelijkheid 

veronderstellen.  
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Hand 
De hand symboliseert de vaardigheden, of het kunnen. Resultaten zijn niet alleen afhankelijk van 

bezieling en kennis, maar vragen ook vaardigheden waarmee doelen gerealiseerd kunnen worden. 

Op de eerste plaats gaat het om de vaardigheid om de eigen ervaringen en netwerken zo in te zetten 

dat ze een tegenwicht vormen tegen allerlei deskundologisch zeker weten. Dat zeker weten zorgde 

er bijvoorbeeld tussen 1980 en 2000 voor dat veel politici en bestuurders dachten dat hier geen 

armoede meer bestond. De komst van voedselbanken hielp ze enigszins uit de droom.  

Een andere vaardigheid die de ervaringsdeskundige moet leren beheersen is vakkennis hand in hand 

te laten gaan met de expertise van alledag. Daarbij is het van belang om goed te leren luisteren en je 

tegelijk niet van de sokken te laten praten. 

Verder moet hij de vaardigheid verfijnen die voortvloeit uit een leven lang schipperen en 

manoeuvreren. Een generatielange ervaring van armoede leert dat de complexiteit van het 

maatschappelijk leven niet in oorzaak-gevolgketens gevangen kan worden. Zo’n voorspellende 

rationaliteit gaat bij complexe problemen die samenhangen met armoede, nooit op. 

Ervaringsdeskundigen hebben geleerd dat je nooit weet wat er precies gaat gebeuren, hoe goed je 

risico’s ook probeert uit te sluiten. Je kan beter goed worden in onzeker weten. Dat strookt ook veel 

meer met de nieuwste wetenschappelijke chaostheorieën7. Onzeker weten duidt op het vermogen 

om met onzekerheid om te gaan. Het zet het relationele voorop en het rationele op de tweede 

plaats. De gereedschapskisten vol methoden en methodieken waarmee professionals op pad worden 

gestuurd (sociaal werkers, maar ook ambtenaren, artsen, leraren), laten in de praktijk keer op keer 

zien dat de planmatigheid van het rationele, van productboeken, protocollen en stappenplannen, 

tekortschiet. De ervaringsdeskundige moet leren de kracht van het relationele te benutten. Dat wil 

zeggen dat hij zijn ervaringen overdenkt en die vervolgens weet te vertalen naar nieuw handelen. 

Zeker weten, in de vorm van aannames en vooroordelen, zet hij zo op losse schroeven. Dat 

vermogen van onzeker weten moet de ervaringsdeskundige zich steeds opnieuw en steeds verder 

eigen maken, want zeker weten blijft, zeker in steeds veranderende situaties, een verleidelijke 

geesteshouding. 

 

Hart 
Het hart symboliseert de houding. Die drukt de aanwezigheid van de ervaringsdeskundige uit, zijn 

uitstraling. Zoals de toon de muziek maakt, zo bepaalt de houding de zeggings- en daadkracht van de 

ervaringsdeskundige. Die houding maakt duidelijk dat hij zich niet laat wegcijferen. Ook al is de wijze 

waarop hij zich presenteert besloten in zijn persoon en karakter, toch kan hij, naar believen, 

verschillende registers opentrekken: meestal gaat het om vertrouwen wekken, steun en toeverlaat 

zijn en vriendelijk voor de dag komen. Als het moet kan hij ook ruzie maken en figuurlijk de vloer 

aanvegen met functionarissen die de boel ophouden of tegenwerken. Ook teamgenoten die 

                                                           
7 Chaostheorie laat zien dat ons vermogen om zaken te voorspellen beperkt is. Kleine afwijkingen in een patroon kunnen 

tot totaal andere uitkomsten leiden. Er gebeuren altijd dingen die we niet hadden voorzien en die niet te voorzien waren 
waardoor het eigenlijk onmogelijk is om voorspellingen op lange termijn te doen en om de gevolgen van ons handelen te 
voorzien. Je handelen heeft altijd een doel, of jouw handelen bijdraagt aan dat doel is onzeker. Hoe complexer de omgeving 
van jouw handelen, hoe onzekerder het is. 
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onvoldoende openstaan voor gevoeligheden van cliënten, kan hij stevig aanpakken. Wederzijds 

respect staat voorop. Ik pik van jou geen disrespect en dat hoef je van mij ook niet te pikken. 

Buik, hoofd, handen en hart vormen een samenhangend geheel dat in concrete situaties ingezet 

wordt. De ene ervaringsdeskundige is van nature goed met het hart, zal geneigd zijn om zijn kunnen 

in het een-op-een-contact in te zetten en verder te ontwikkelen. De ander vertrouwt meer op zijn 

hoofd en voelt zich aangetrokken tot het rationele van beleidsmensen. Een derde is nog volop bezig 

met zijn onzekerheid en minderwaardigheidscomplex en zal al doende willen uitvinden hoe en waar 

hij met zijn onzeker weten tot zijn recht komt. Dat vertrekpunt kan verschillen, maar het doel is die 

samenhang te smeden tussen hart, hoofd, buik en handen. Dat gebeurt in individuele en collectieve 

relaties. De rijping van het beroep ervaringsdeskundige is nog volop aan de gang, bij studenten 

individueel maar ook als beroepsgroep die ondersteund wordt door docenten en collega’s in de 

praktijk. 
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