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Over deze cursus
Inleiding
In de maatschappelijke zorg werk je vaak in een team. Dit team bestaat uit mensen met
verschillende functies en specialisaties. Een van die functies kan de rol van de
ervaringsdeskundige zijn. In deze cursus leer je over het werken met ervaringsdeskundigen.
Je leert wie dat zijn, wat hun taken zijn, wat de voor- en nadelen zijn van het werken met
ervaringsdeskundigen en wat belangrijke aandachtspunten zijn in de samenwerking met
ervaringsdeskundigen.

Werken in een team met ervaringsdeskundigen.

Leerdoelen
• Je kunt uitleggen wie ervaringsdeskundigen kunnen zijn, op welke wijze zij ingezet

kunnen worden in de ondersteuning van cliënten en wat hun taken zijn.
• Je kunt de meerwaarde van het inzetten van ervaringsdeskundigen uitleggen en de

randvoorwaarden beschrijven die nodig zijn bij de inzet van ervaringsdeskundigen.
• Je kunt beschrijven wat belangrijk is in de samenwerking met een ervaringsdeskundige

en deze samenwerking evalueren.
• Je kunt knelpunten bij de inzet van ervaringsdeskundigen beschrijven.

Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Aan het eind van de cursus wordt je parate kennis beoordeeld met een toets. Je praktische
beheersing van de leerdoelen wordt getoetst aan de hand van tweeberoepsproducten. Deze
worden op verschillende punten beoordeeld: op inhoud en op de uitvoering. Ander
belangrijke punten bij de beoordeling zijn: actieve deelname aan de lessen, nette uitwerking
van de opdrachten in correct Nederlands. Je vindt ze bij elkaar in het beoordelingsformulier.
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Planning

Planningsformulier
<

Een beroepsproduct maken kost tijd. Daarom moet je dit goed plannen. Lees eerst de opdracht
van het beroepsproduct goed door en vul daarna het planningsformulier in. Neem ook de
andere opdrachten van deze cursus op in je totale planning. Zo voorkom je dat je in tijdnood
komt.

Beroepsproduct 1: Voorlichtingsfilm

Werkmodel
Filmscript
<

Jullie maken in tweetallen een voorlichtingsfilm over het werken met ervaringsdeskundigen.
De film moet minimaal tien minuten en mag maximaal twintig minuten duren. Jullie kiezen
samen een doelgroep uit waarvoor de film gebruikt kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan voorlichting aan (mede)studenten of aan verwijzers in de ggz, zoals huisartsen of medisch
specialisten, maar ook voorlichting aan cliënten of collega’s is een mogelijke invalshoek.

Casus
Jullie maken in tweetallen een voorlichtingsfilm over het werken met ervaringsdeskundigen.
De film moet minimaal tien minuten en mag maximaal twintig minuten duren. Jullie
kiezen samen een doelgroep uit waarvoor de film gebruikt kan worden. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan voorlichting aan (mede)studenten of aan verwijzers in de ggz, zoals
huisartsen of medisch specialisten, maar ook voorlichting aan cliënten of collega’s is een
mogelijke invalshoek.

Plan voor jezelf een datum waarop je dit beroepsproduct inlevert. Vul deze datum in op je
planningsformulier.

Eisen aan de uitvoering

• Kies een doelgroep.
• Bedenk een werkvorm. Willen jullie werken met acteurs of willen jullie werken met

interviews of rollenspelen?
• Maak een script waarin alle onderdelen uit de cursus (zie eisen aan het beroepsproduct)

aan bod komen. Gebruik hiervoor het Werkmodel Filmscript.
• Maak een planning en een taakverdeling.

Laat elke processtap goedkeuren door je docent, voordat je begint aan de volgende
processtap.

Eisen aan het beroepsproduct

Je beroepsproduct wordt beoordeeld op de volgende punten:
• De voorlichtingsfilm is bruikbaar in de praktijk.
• De voorlichtingsfilm is geschikt voor de door jullie gekozen doelgroep.
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• Uit de voorlichtingsfilm blijkt dat je:
– kunt uitleggen wie ervaringsdeskundigen kunnen zijn, op welke wijze zij ingezet

kunnen worden in de ondersteuning van cliënten en wat hun taken zijn
– de meerwaarde van het inzetten van ervaringsdeskundigen kunt uitleggen en de

randvoorwaarden kunt beschrijven die nodig zijn bij de inzet van ervaringsdeskundigen
– kunt beschrijven wat belangrijk is in de samenwerking met een ervaringsdeskundige

en deze samenwerking kunt evalueren
– knelpunten bij de inzet van ervaringsdeskundigen kunt beschrijven.

Beroepsproduct 2: Presentatie antistigma

Casus
Cliënten hebben vaak te maken met stigma’s.
Maak een presentatie waarin je tot uitdrukking laat komen wat stigma’s kunnen doen
met mensen. Je geeft als het ware een beeld aan het stigma. Je kunt bijvoorbeeld een
tekening of foto maken. Of je maakt met afbeeldingen uit een tijdschrift een presentatie.
Zorg dat je presentatie laat zien hoe een stigma onder de huid kan kruipen en van invloed
kan zijn op het leven van een ervaringsdeskundige. Wees creatief.

Presenteer je werk aan de groep en vertel wat je wilt zeggen met je beeld.

Plan voor jezelf een datum waarop je dit beroepsproduct inlevert. Vul deze datum in op je
planningsformulier.

Eisen aan de uitvoering

• Bedenk een stigma waar jij een beeld aan wilt koppelen.
• Bedenk een werkvorm, bijvoorbeeld: fotografie, tekenen, digitaal, afbeeldingen uit

tijdschriften.
• Maak een beeld van het stigma.
• Bereid je presentatie aan de groep voor.
• Zorg dat je duidelijk maakt wat het stigma doet.
• Presenteer je beeld aan de klas.

Laat elke processtap goedkeuren door je docent, voordat je begint aan de volgende
processtap.

Eisen aan het beroepsproduct

Je beroepsproduct wordt beoordeeld op de volgende punten:
• Uit je beeld en presentatie blijkt dat je de werking van het stigma op een

ervaringsdeskundige begrijpt.
• Je beeld en presentatie zijn met aandacht vormgegeven en netjes verzorgd.
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Oriëntatie
Opdracht 1 Ik ga op reis en neem mee …

Op het bord staat het onderwerp van deze les. De docent stelt de leerlingen om de beurt de
vraag waar ze aan denken bij dit onderwerp. Als die vraag aan jou gesteld wordt, beantwoord
je met:
Bij het onderwerp ervaringsgericht werken denk ik aan ...

De docent schrijft de antwoorden in steekwoorden op het bord. Als iedereen geweest is,
draait de docent het bord om. Daar staat waar hij zelf aan dacht bij het onderwerp.

Hadden jullie als groep ongeveer dezelfde gedachten als de docent bij het onderwerp?

Opdracht 2 Wat weet ik en wat wil ik leren?

a. Vul het volgende schema in: wat weet ik al over het onderwerp ervaringsgericht werken
en wat wil ik nog leren?

Ervaringsgericht werken

Dit wil ik lerenDit weet ik al

b. Bespreek en vergelijk je schema met een medestudent. Zijn er onderdelen die de een al
wel weet en de ander niet?

Leg deze onderdelen uit aan je medestudent of luister naar de uitleg van je medestudent.

Opdracht 3 Waar of niet waar?

a. Alle ervaringsdeskundigen in het werkveld werken op vrijwillige basis.
Waar/Niet waar, omdat
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b. Een valkuil is om de ervaringsdeskundige in te zetten als spreekbuis van de cliënten.
Waar/Niet waar, omdat

c. De ervaringsdeskundige heeft een uitzonderlijke positie in een team met collega’s.
Waar/Niet waar, omdat

d. Groot voordeel van het werken met ervaringsdeskundigen is dat het bij kan dragen aan
het verminderen van vooroordelen over de cliënt.
Waar/Niet waar, omdat
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Kennis over
ervaringsdeskundigheid
Inleiding
Het werken met ervaringsdeskundigen vraagt om kennis. Kennis van wie ervaringsdeskundigen
zijn en wat voor plek zij in het team kunnen innemen. De volgende opdrachten zorgen
ervoor dat jij je deze kennis goed eigen kunt maken.

Ervaringsdeskundigheid kent allerlei
verschijningsvormen!

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wie ervaringsdeskundigen kunnen zijn, op welke wijze zij ingezet kunnen
worden in de ondersteuning van cliënten en wat hun taken zijn.
• Je kunt uitleggen wat en wie ervaringsdeskundigen zijn.
• Je kunt uitleggen wat de werkzaamheden van ervaringsdeskundigen kunnen zijn.
• Je kunt uitleggen hoe deze werkzaamheden in de praktijk uitgevoerd kunnen worden.
• Je kunt uitleggen over welke competenties en vaardigheden een ervaringsdeskundige

moet beschikken.
• Je kunt uitleggen welke rollen ervaringsdeskundigen kunnen hebben.
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