
Ervaring	  werkt!	  Toelichting	  op	  symposium	  
ervaringsdeskundigheid	  2.0	  
Hieronder	  volgt	  een	  toelichting	  op	  de	  opzet	  van	  het	  symposium.	  

Structuur	  en	  werkwijze	  

Het	  symposium	  is	  voor	  iedereen	  een	  experiment.	  Lukt	  het	  een	  onderwerp	  te	  bespreken	  
waarover	  velen	  het	  zwijgen	  toe	  doen?	  Is	  het	  mogelijk	  uiteenlopende	  verhalen	  samen	  te	  brengen	  
en	  daaruit	  zinvolle	  conclusies	  te	  trekken?	  Is	  het	  wel	  verstandig	  om	  in	  plaats	  van	  de	  welbekende	  
optocht	  van	  een	  klein	  aantal	  sprekers	  van	  naam	  heel	  veel	  mensen	  aan	  het	  woord	  te	  laten?	  	  

We	  zullen	  het	  zien.	  De	  dag	  is	  goed	  voorbereid	  door	  een	  team	  van	  docenten	  van	  Hogeschool	  
Leiden	  en	  werkers	  uit	  het	  veld	  (Rivierduinen,	  Parnassia	  Groep	  en	  GGZ	  inGeest).	  Deels	  zijn	  het	  
ook	  ‘ervaringsdeskundigen’	  ook	  al	  noemen	  de	  meesten	  van	  hen	  zichzelf	  niet	  zo.	  In	  ieder	  geval	  
deden	  aan	  de	  voorbereiding	  ook	  mensen	  mee	  die	  zelf	  nog	  maar	  heel	  recent	  ervaring	  hebben	  met	  
het	  aan	  je	  collega’s	  vertellen	  wat	  je	  hebt	  meegemaakt,	  wat	  je	  daarvan	  hebt	  geleerd,	  en	  voor	  
sommigen	  ook:	  wat	  je	  met	  die	  ervaring	  wel	  of	  niet	  kunt	  in	  je	  werk.	  

Het	  is	  de	  bedoeling	  van	  de	  dag	  om	  het	  thema	  ervaringsdeskundigheid	  te	  bespreken	  vanuit	  het	  
perspectief	  van	  werkers	  in	  de	  psychische	  zorg	  die	  zelf	  op	  een	  of	  andere	  wijze	  persoonlijke	  
ervaring	  hebben	  met	  een	  psychische	  aandoening.	  We	  hebben	  het	  telkens	  over	  stigmatisering	  en	  
discriminatie	  van	  mensen	  met	  een	  (ernstige)	  psychische	  aandoening,	  zoals	  verslaving	  of	  een	  
psychotische	  stoornis.	  Maar	  hoe	  open	  kan	  er	  over	  persoonlijke	  ervaringen	  worden	  gesproken	  op	  
het	  werk?	  En	  als	  dat	  niet	  mogelijk	  is:	  wat	  doet	  dat	  met	  mensen?	  En	  wordt	  niet	  met	  twee	  maten	  
gemeten	  als	  er	  enerzijds	  wordt	  gerept	  van	  ervaringskennis	  als	  een,	  naast	  professionele	  en	  
wetenschappelijke	  kennis,	  ‘derde’	  bron	  van	  kennis.	  Maar	  dat	  medewerkers	  zelf	  niet	  hun	  
persoonlijke	  ervaring	  openlijk	  te	  berde	  kunnen	  brengen	  en/of	  benutten?	  

Op	  deze	  dag	  wordt	  in	  een	  viertal	  blokken	  gediscussieerd	  over	  een	  aantal	  thema’s,	  in	  de	  hoop	  dat	  
we	  antwoord	  vinden	  op	  een	  aantal	  vragen.	  De	  dag	  wordt	  geleid	  door	  Corine	  Balder,	  senior-‐
onderzoeker	  van	  Hogeschool	  Leiden.	  Bij	  elk	  blok	  is	  er	  een	  extra	  gespreksleider.	  

Discussie	  in	  vier	  blokken	  

Het	  verloopt	  als	  volgt:	  

Blok	  1	  |	  WAT	  IS	  ERVARINGSKENNIS	  &	  ERVARINGSDESKUNDIGHEID?	  |	  	  

• Wat	  verstaan	  we	  wel	  en	  wat	  niet	  onder	  ervaringskennis	  en	  ervaringsdeskundigheid.	  	  

• Hoe	  verhoudt	  dit	  zich	  tot	  professionele	  en	  wetenschappelijke	  kennis?	  	  

• Waaruit	  bestaat	  die	  kennis?	  	  

• Wat	  kunnen	  anderen	  daarvan	  leren?	  

De	  sprekers	  zijn:	  

o Elte	  Rauch	  |	  Gespreksleider	  |	  Coördinator	  Cliënten	  Belangen	  Bureau	  |	  GGZ	  Ingeest	  

o Erik	  Hoencamp	  |	  Psychiater	  met	  Pensioen	  /	  voorheen	  hoofd	  WO	  Parnassia	  	  	  

o Bert	  Visser	  |	  Ervaringsdeskundige	  Brijder	  

o Rusell	  Cummins	  |	  Ervaringsdeskundige	  |	  Activiteiten	  begeleider	  |	  Medewerker	  Middelen	  
Opvang	  Team	  |	  Team-‐coach	  in	  IDDT	  methodiek	  |	  Wrap-‐trainer	  

o Jacqueline	  Logeman	  |	  Ervaringswerker	  in	  FACT	  team	  Katwijk.	  	  



o GertJan	  Tupker	  |	  Brijder/Parnassia	  

Elte	  Rauch,	  naast	  de	  dagvoorzitter,	  gespreksleider,	  opent	  met	  een	  filosofisch	  getint	  verhaal:	  
Ervaring	  is	  de	  toetssteen	  van	  de	  waarheid.	  Zij	  zet	  daarmee	  meteen	  de	  toon	  voor	  deze	  dag.	  
Vervolgens	  richt	  het	  gesprek	  zich	  op	  wat	  de	  diverse	  sprekers	  als	  antwoord	  hebben	  op	  de	  
bovengenoemde	  vragen.	  Hoe	  staan	  zij	  hier	  tegenover	  gezien	  hun	  functie	  en	  het	  functioneren	  de	  
hun	  organisatie	  waarin	  zij	  werkzaam	  zijn?	  Het	  blok	  wordt	  vanuit	  de	  Parnassia	  Groep	  afgesloten	  
door	  GertJan	  Tupker.	  

Blok	  2	  |	  WAT	  DRAAGT	  HET	  BIJ	  EN	  VULT	  HET	  AAN?	  |	  	  

• Waarom	  denken	  we	  dat	  we	  deze	  kennis	  en	  deskundigheid	  goed	  kunnen	  gebruiken	  of	  
toepassen	  in	  de	  geestelijke	  gezondheidszorg?	  	  

• Wat	  mist	  er	  in	  de	  wetenschappelijke	  en	  professionele	  kennis?	  

De	  sprekers	  zijn:	  

o Jolt	  Bosma	  |	  Gespreksleider	  |	  Psychiatrisch	  verpleegkundige	  

o Najib	  Rashiq	  |	  Verpleegkundige	  Brijder	  

o Diederik	  Weve	  |	  Shell	  personeelsnetwerk	  

o Annemarie	  Kroet	  |	  Wijkteam	  Zuid	  4	  Parnassia	  |	  Ervaringsdeskundige	   	  	  

o Tjarko	  Gramsma	  |	  SPV	  |	  IRB	  expert	  |	  ervaringsdeskundige	  |	  Brijder	  	  

o Sylvia	  de	  Weijer	  |	  Manager	  wijkteams	  Leiden	  	  

o Merit	  Jansma	  |	  Arts	  verslavingszorg	  Brijder	  

o Albert	  Blom	  |	  Directeur	  behandelzaken	  GGZ	  Leiden	  

Jolt	  Bosma	  houdt,	  als	  gespreksleider,	  een	  inleiding	  onder	  de	  noemer:	  ‘Ervaring	  vereist’?	  In	  de	  
diverse	  bijdragen	  zit	  een	  duidelijke	  ontwikkeling.	  Eerst	  komen	  enkele	  sprekers	  die	  vanuit	  hun	  
perspectief	  praten	  over	  het	  werken	  als	  hulpverlener	  met	  eigen	  ervaringskennis.	  Vervolgens	  
sprekers	  met	  verhalen	  over	  hoe	  hun	  organisatie	  of	  zijzelf	  als	  leidinggevende	  omgaan	  met	  
werknemers	  die	  met	  psychische	  klachten	  omgaan.	  Met	  een	  voorbeeld	  van	  zoals	  het	  niet	  moet,	  en	  
een	  wellicht	  wat	  verassend	  voorbeeld	  van	  zoals	  het	  ook	  kan.	  Elsbeth	  de	  Ruijter	  sluit	  vanuit	  GGZ	  
inGeest	  het	  blok	  af.	  

Blok	  3	  |	  WAT	  WETEN	  WE	  ALS	  WERKERS	  VAN	  ELKAARS	  ERVARING?	  	  

Gezien	  de	  hoge	  prevalentie	  en	  incidentie	  van	  psychische	  problematiek	  (onder	  alle	  lagen	  van	  de	  
bevolking)	  is	  het	  onvermijdelijk	  dat	  veel	  medewerkers	  (in	  de	  zorg	  en	  de	  ondersteunende	  
functies)	  ook	  ervaring	  hebben:	  zelf,	  in	  hun	  naaste	  omgeving	  of	  in	  hun	  familiegeschiedenis.	  We	  
kunnen	  vermoeden	  dat	  dit	  voor	  de	  meerderheid	  zo	  is.	  	  

• Maar	  wat	  weten	  we	  hier	  eigenlijk	  van?	  	  

• Wat	  weten	  we	  eigenlijk	  van	  onze	  naasten	  buiten	  het	  werk?	  	  

• En	  hoe	  heeft	  een	  en	  ander	  –	  al	  dan	  niet	  als	  zodanig	  opgemerkt	  –	  voor	  invloed	  op	  wie	  we	  
zijn	  en	  hoe	  we	  handelen?	  	  

• Waarom	  is	  er	  zo	  weinig	  over	  bekend,	  weten	  we	  dit	  nauwelijks	  van	  elkaar	  en	  doen	  we	  er	  
zo	  weinig	  mee?	  

De	  sprekers	  zijn:	  

o Ronald	  Touw	  |	  Gespreksleider	  |	  Verpleegkundig	  Specialist	  GGZ,	  Voorzitter	  VAR	  Parnassia	  
Groep	  	  

o Ron	  Strijaards	  |	  Manager	  bedrijfsvoering	  PARC,	  Brijder	  opleidingen,	  teamcoach	  	  	  



o Mieke	  Dorleijn	  |	  Verpleegkundige	  BAVO	  Europoort	  /	  Parnassia	  Groep	  

o Jo	  van	  der	  Lee	  |	  Maatschappelijk	  werker,	  Brijder	  -‐	  Kliniek	  Alkmaar	  

o Koos	  van	  der	  Spek	  |	  Arbo	  Gezondheidscentrum	  Parnassia	  |	  Bedrijfsmaatschappelijk	  
werk	  |	  arbeids	  -‐	  &	  organisatiedeskundige	  

o Tanja	  Reijerse	  |	  SPV	  en	  coördinator	  wijkteam	  Rivierduinen	  

o Jan	  Kant	  |	  SPV,	  verpleegkundig	  specialist	  i.o.	  	  

o Joanneke	  Krabman	  |	  Ouderbegeleider	  K&J	  Rivierduinen	  

o Sjoukje	  van	  der	  Schaaf	  |	  GZ	  psycholoog	  K&J	  Rivierduinen	  

o Patricia	  Slump	  |	  Communicatieadviseur	  patiënten-‐	  en	  familievoorlichting	  GGZ	  inGeest	  

Optreden:	  

o Nico	  van	  Tol	  |	  Directeur	  social	  work	  &	  toegepaste	  psychologie	  |	  Hogeschool	  Leiden	  

Ronald	  Touw	  verricht	  als	  gespreksleider	  de	  inhoudelijke	  aftrap:	  ‘Ik	  ben	  mijn	  ervaring.	  En	  wat	  
weten	  mijn	  collega’s	  van	  mij?’	  Het	  eerste	  gedeelte	  richt	  zich	  vooral	  op	  de	  vraag:	  wat	  weten	  jouw	  
collega’s	  over	  je	  ervaring?	  Diverse	  sprekers	  lichten	  toe	  hoe	  ze	  omgaan	  met	  het	  delen	  van	  deze	  
ervaringen	  op	  de	  werkvloer.	  Dit	  gaat	  om	  medewerkers	  die	  er	  al	  jaren	  open	  over	  spreken,	  het	  
proces	  hebben	  doorlopen.	  Ze	  kunnen	  concreet	  aangeven	  hoe	  en	  waarom	  ze	  dit	  doen	  en	  hoe	  dit	  
van	  invloed	  is	  op	  hoe	  we	  handelen.	  Hiernaast	  komen	  er	  ook	  sprekers	  die	  nu	  worstelen	  met	  deze	  
openheid	  en	  hoe	  de	  begeleiding	  is	  vanuit	  de	  organisatie.	  Het	  tweede	  gedeelte	  gaat	  in	  op	  de	  vraag	  
waarom	  we	  er	  niet	  mee	  te	  koop	  lopen,	  waarom	  het	  in	  de	  psychische	  zorg	  extra	  lastig	  lijkt	  dit	  met	  
elkaar	  te	  delen.	  We	  gaan	  in	  op	  mogelijke	  risico’s	  van	  het	  open	  zijn,	  en	  op	  de	  benodigde	  kracht	  die	  
daarvoor	  nodig	  is.	  	  

Dit	  blok	  wordt	  voorafgegaan	  door	  een	  persoonlijk	  getint	  lied	  door	  Nico	  van	  Tol	  vanuit	  
Hogeschool	  Leiden.	  

Blok	  4	  |	  KUNNEN,	  MOGEN	  OF	  MOETEN	  WE	  HET	  BENUTTEN	  IN	  HET	  WERK?	  |	  	  

• Wat	  kunnen	  of	  moeten	  we	  doen	  om	  ervaringskennis	  van	  medewerkers	  meer	  zichtbaar	  te	  
maken,	  te	  exploreren	  en	  eventueel	  deze	  te	  benutten	  in	  de	  praktijk?	  	  

• Hoe	  kan	  dat	  veilig?	  	  

• Moet	  het	  worden	  aangemoedigd?	  	  

• Wat	  zijn	  op	  dit	  vlak	  (elders)	  ervaringen?	  	  

• Wat	  is	  verstandig	  om	  te	  doen?	  

• Werkt	  het	  voor	  de	  cliënt	  en/of	  werker	  bevorderend	  voor	  het	  herstel?	  

De	  sprekers	  zijn:	  

o Marja	  Griffioen,	  Blokhoofd,	  bestuursadviseur	  cliëntenperspectief	  

o Nathalie	  Wensveen,	  medewerker	  OOKK,	  Open	  Over	  Kracht	  en	  Kwetsbaarheid	  

o Annemieke	  van	  der	  Steenhoven,	  Directeur	  Behandelzaken	  InGeest,	  psychiater	  

o Wilma	  Bus,	  Regiodirecteur	  Brijder	  Verslavingszorg	  

o Matty	  Geurink,	  Gz-‐psycholoog	  /	  gedragstherapeut	  Rivierduinen	  +	  Birgit,	  orthopedagoog	  
en	  cliënte	  

o Neel	  Schouten,	  Afdelingsmanager	  projectleider	  HEE/IDDT,	  InGeest	  

o Albert	  Blom,	  directeur	  behandelzaken	  GGZ	  Leiden	  

De	  volgende	  personen	  nemen	  deel	  aan	  een	  forum	  of	  reageren	  vanuit	  de	  zaal:	  



o Michel	  Odufré,	  Directeur	  zorg	  Mirage	  Addiction	  Care	  

o Niek	  Regelink,	  ervaringswerker	  en	  begeleider	  op	  de	  gesloten	  afdeling	  en	  open	  afdeling	  
Zuiderpoort	  Haarlem	  

o Marijke	  Burger,	  voorzitter	  Cliëntenraad,	  ervaringsdeskundige	  GGZ	  InGeest	  

Bij	  aanvang	  van	  dit	  blok	  houdt	  Marja	  Griffioen,	  als	  gespreksleider,	  een	  korte	  inleiding	  over	  ‘Het	  
benutten	  van	  ervaringskennis	  van	  medewerkers	  in	  relatie	  tot	  zorgethiek’.	  Dit	  blok	  is	  verder	  
opgesplitst	  in	  twee	  gedeelten.	  Het	  eerste	  gedeelte	  richt	  zich	  op	  de	  vraag:	  wat	  levert	  openheid	  
over	  eigen	  ervaring	  of	  ervaringskennis	  op	  voor	  het	  werkklimaat	  in	  de	  organisatie?	  Drie	  sprekers	  
uit	  verschillende	  segmenten	  leveren	  op	  deze	  vraag	  een	  bijdrage.	  Het	  tweede	  gedeelte	  richt	  zich	  
specifiek	  op	  de	  inzet	  van	  ervaringskennis	  en	  ervaringsdeskundigheid	  in	  de	  hulpverlening	  en	  de	  
betekenis	  of	  meerwaarde	  daarvan.	  Er	  vindt	  tijdens	  het	  blok	  een	  overstap	  plaats	  van	  ‘openheid	  
over….’	  naar	  ‘inzetbaarheid	  van….’.	  Eveneens	  drie	  sprekers	  gaan	  op	  dit	  tweede	  onderdeel	  in.	  

Het	  blok	  wordt	  afgesloten	  vanuit	  Rivierduinen	  afgesloten	  door	  Albert	  Blom.	  Hierna	  presenteert	  
Jaap	  van	  der	  Stel	  een	  korte	  samenvatting	  van	  het	  symposium.	  

Tot	  slot	  

Twee	  extra	  programonderdelen:	  in	  de	  pauze	  zingt	  aan	  de	  piano:	  Maudy	  'Katidjah'	  Apon.	  En	  aan	  
het	  einde	  van	  het	  derde	  blok	  bieden	  studenten	  van	  Hogeschool	  Leiden	  nog	  de	  ‘levensboeken’	  
aan	  die	  zij	  samen	  met	  cliënten	  in	  de	  verslavingszorg	  hebben	  opgesteld.	  	  

Namens	  de	  voorbereidingsgroep,	  

Jaap	  van	  der	  Stel,	  13-‐11-‐2014	  




