
14.30 – 15.00 uur  Inloop met koffie/thee en lekkers. 
 
15.00 – 15.10 uur  Opening door dagvoorzitter Bernadette Linssen, Adviseur Verzekeringsarts UWV Rijnmond 
 
15.10 – 15.35 uur  Enno Trompert geeft een blik op de situatie vanuit ervaringsdeskundigheid 
 
15.35 – 16.00 uur  Maritza Gerritsen over de voorbereiding op het verdiensten model van een meritocratiserende  
  maatschappij. 
 
16.00 – 16.20 uur  Interactief gedeelte met Marieke van Keeken en Joep Vesters UWV Werkbedrijf Nijmegen  
 
16.20 – 16.30 uur  Afronding door dagvoorzitter Bernadette Linssen 
 
16:30 – 17.00 uur  Afsluiting met een hapje en drankje. 
 
 

Arbeidsdeskundigen, vergeet niet te tekenen voor uw accreditatiepunt. 

Incompany Workshop  
 ‘Terugkeer naar de arbeidsmarkt’ 

11 oktober 2018 



ERVARINGS- 
DESKUNDIGHEID  

 
E N N O  T R O M P E R T  

E R VA R I N G S D E S K U N D I G E  
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ERVARINGSDESKUNDIGHEID  

 

1. Inleiding 

2. Wat is ervaringsdeskundigheid? 

3. Het ‘herstel’ begrip  

4. Herstel-academies 

5. Kanttekeningen 

6. Alleen voor de GGZ?  

7. Vragen 

 

 

 

 

3 



ERVARINGSDESKUNDIGHEID 
INLEIDING 

 

 

 

Film Olena bij ENIK Recovery College 

Utrecht 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gZBfa-lKs-0&t=6s 
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Bron : Het begrip herstel in de psychische gezondheidszorg, Jaap van der 

Stel Lector GGZ Hogeschool Leiden  
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ERVARINGSDESKUNDIGHEID 
WAT IS HET? 

De kern van ervaringsdeskundigheid bestaat uit het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor 
anderen ruimte te maken voor herstel.  

 

Vertrekpunt in de GGZ is een ernstige ontwrichting in het leven:  

• Nooit meer zijn zoals vroeger 

• Nooit meer dezelfde dingen kunnen als vroeger 

• Plotselinge of langdurige ziekte met permanente gevolgen; 

• Werk verloren 

• …… 

 

Vaak vergeten mensen wie ze zijn, of ooit waren en identificeren zich meer met ‘hun ziekte of hun stoornis’ 
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ERVARINGSDESKUNDIGHEID 
HET HERSTEL BEGRIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron : Het begrip herstel in de psychische gezondheidszorg, Jaap van der 

Stel Lector GGZ Hogeschool Leiden  
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ERVARINGSDESKUNDIGHEID 
HET HERSTEL BEGRIP 

Persoonlijk herstel :  

• het zélf betekenis kunnen verlenen aan datgene wat in het verleden is gebeurd; (o.a. herstel 

verhaal) 

• het stap voor stap meer greep krijgen op het eigen leven, in verleden, heden en toekomst; 

(eigen regie, crisis kaart, WRAP) 

• Het gaat om de eigen wil tot herstel (groei) en het zelf doelen stellen,  belangrijke zo niet 

essentiële voorwaarden voor herstel (groei).  

• Hoe kun je ondanks je kwetsbaarheden toch deelnemen in de maatschappij?  
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ERVARINGSDESKUNDIGHEID 
HET HERSTEL BEGRIP 

 

 

Kort gezegd :  Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik.  

 

Vorming van een nieuwe identiteit evenals een hernieuwde oriëntatie op persoonlijke en/of in de 

gemeenschap gekoesterde waarden.  
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ERVARINGSDESKUNDIGHEID 
HERSTEL ACADEMIES 

• Herstel academie : een vrije ruimte waarin ieder die dat wil kan zoeken naar wat het eigen 

herstel betekent. 

• Verschillende methoden van zelfhulp en principes van peer support en ervaringsdeskundigheid 

zijn daarbij ondersteunend. 

• Vrij van zorg 

• Trainingen voor en door cliënten (peers)  

• Hoop, compassie en wederkerigheid staan centraal  
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ERVARINGSDESKUNDIGHEID 
HERSTEL ACADEMIES 
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• Veel cliënten met GGZ en Verslavingsachtergrond, maar ook  deelnemers met een WIA, 

WAJONG of WAO achtergrond 

• Vaak cliënten die wonen in een RIBW instelling 

• Vaak is werken nog geen optie 

• Weer durven dromen 

• Deelname van een herstelacademie kan nooit opgelegd worden, wel verleidend / 

uitnodigend om deel te nemen 

• Gestage maar zekere opkomst van academies in Nederland, op naar de tien : Utrecht, Den 

Haag, Delft, Haarlem, Breda, Eindhoven  

• liefst overal in NL een herstel academie (bijv. elke AMR) 

 



ERVARINGSDESKUNDIGHEID 
HERSTELACADEMIES 
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• Toeleiding naar Herstel academie uit zorg, RIBW (en liefst ook sociale domein) 

• Nadruk op verleidend / uitnodigend om deel te nemen 

• Hoop doet leven…..goede voorbeelden helpt om meer mensen ook weer hoop te geven 

• Belangrijke rol voor ED’en zowel in HA als in zorg, en de RIBW. Onderdeel van Herstel 

ondersteunende zorg (o.a. toeleiding); 

• Hoe meer er gewerkt wordt vanuit principes “Herstel Ondersteunende Zorg” hoe meer 

deelnemers op een herstel academie  

 

  

 



ERVARINGSDESKUNDIGHEID 
HERSTELACADEMIES 

Wat kan ik als cliënt daar doen?  

• Periode van maximaal 1 tot 1,5 jaar volgen van cursussen  

• Je eigen herstel verhaal opstellen 

• Je eigen WRAP koffertje maken 

• Kennis making met de basis principes en taken van een ervaringsdeskundige.  

• Het doorbreken van (zelf)stigmatisering  

• Verkenning welke vormen van (vrijwilligers) werk bij jou als person passen  

• Interessant ook de ENIK Retreat. Een 5-daagse intensieve vorm van deelnemen aan de herstel 

academie (WMO, 450 EUR)   
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ERVARINGSDESKUNDIGHEID 
HERSTELACADEMIES 

Mooie voorbeelden :  

• Ik wil kunnen werken net als gezonde mensen, WAJONG-er die als ED op een kliniek werkt; 

• Ik heb instrumenten in handen gekregen waardoor ik niet meer tegen mijn wil in opgenomen 

hoef te worden 

• Ik heb weer een eigen sociale leven, ik voel me niet meer alleen 

• Ik durf weer zelfstandig te reizen 

• Ik wil ook ED worden 

• Ik ……. 
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ERVARINGSDESKUNDIGHEID 
KANTTEKENINGEN 

• Een gedeelte van de deelnemers van de HA besluit zelf verder te gaan als ED 

• Maar ook : niet iedereen wil of kan ED worden 

• Een ander gedeelte deelnemers van een Herstel academie is klaar voor verdere stappen richting 

werk 

• Ervaringsdeskundige worden doe je niet zo maar (duurste opleiding die je kunt doen….) 

• Kwartier maken :  

– Er moet nog veel gebeuren om alle ED’en goed in te zetten (creëren van nieuwe functies etc.) 

– Acceptatie van ervaringskennis als gelijkwaardige bron van kennis; 

– ED’en een plek geven in teams naast professionals 

– Het toelaten van professionals met Ervaringsdeskundigheid als extra competentie in bestaande beroepen; 
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ERVARINGSDESKUNDIGHEID 
ALLEEN VOOR DE GGZ? 

• Zet Herstel academies in om cliënten met grote moeite om vanuit een volledige 

arbeidsongeschiktheid weer perspectief te laten vinden  

• Maak herstel academie ook toegankelijk voor chronisch zieken en andere doelgroepen 

• Kunnen Herstel academies niet breder worden benut?  

– Toeleiding van uit Sociaal domein incl. UWV (Gewenst) 

• Het over en weer mixen van deelnemers op een herstelacademie met verschillende 

achtergrond (GGZ, Somatisch, NAH, verslaving) draagt bij een de-stigmatisering 
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ERVARINGSDESKUNDIGHEID 
SLOTOPMERKINGEN 

• Zet Ervaringsdeskundigheid ook vooral in als preventief instrument.  Hoe eerder hoe beter. 

• Meer focus op herstel begrip vanuit een meer preventieve gedachte (gewenst); 

• Na afronding van een periode van deelname aan een herstel academie betere aansluiting bij re-

integratie  
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ERVARINGSDESKUNDIGHEID 
VRAGEN?  

 

 

 

 

Dank voor Uw Aandacht 
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(voorbereiding op) 

arbeidsparticipatie 
De invloed van de meritocratie op inclusieve arbeid, erkenning en respect. 

 

Maritza.Gerritsen@han.nl 

mailto:Maritza.Gerritsen@han.nl


Wie ben ik? 

 Maritza Gerritsen 42 jaar 

 Maatschappelijk werker, onderwijs- en leerwetenschapper, promovenda. 

 Maar ook: moeder, collega, vrouw, rolstoelgebonden, vrolijk, slechtziend 

en chronisch pijnpatiënt 

 

 Want hoe je kijkt bepaalt wat je ziet! 

 

 



Even kort over mijn PHD-onderzoek. 

 School-naar-werktransitie van jongeren met een ondersteuningsbehoefte 

en een laag opleidingsniveau. 

 Longitudinaal onderzoek naar de verwachtingen m.b.t. arbeid bij de jongeren 

zelf. 

 Onderzoek naar visie, verwachtingen en ideeën m.b.t. arbeid van het 

professioneel network om een jongere heen en hoe deze doorwerken in de 

aanpak van de professional.  

 Onderzoek naar hoe gemeenten (in bijzonder Sittard-Geleen) jonge mensen (18-

27 jaar) meer perspectief op zo zelfstandig mogelijke partipatie kan bieden. 



Dit alles met het doel om… 

Jonge mensen voor te bereiden op een plek in de maatschappij waar zij 

waarschijnlijk weinig status aan kunnen ontlenen…. 

 

En deze voorbereiding op zo’n wijze te laten plaatsvinden dat zij geen verlies 

van zelfrespect en/of  gebrek aan erkenning ervaren…. 

 



Meritocratie 

 Merit = verdienste 

 Centrale gedachte is dat iedereen in de maatschappij gelijke kansen krijgt, 

ongeacht afkomst, gender, sociale status etc.  

 

Mooi, toch?  

 

Maar….. 



Young (1958) Rise of the Meritocracy  

 Young waarschuwde in 1958 al dat de keerzijde van een meritocratie is dat 

mensen die hun kansen niet (of niet meteen) kunnen grijpen weinig 

solidariteit kunnen verwachten. De winners versus de losers. 

 En dat de cultuur van meten = weten die hoort bij een meritocratie, 

nadelig is voor de inclusie van kwetsbare burgers.  

 

 

Hoe werkt dat dan voor mensen die (re)integreren op de arbeidsmarkt, maar 

die niet (volledig) aan het traditionele beeld van verdiensten kunnen 

voldoen?  



Elshout (2016) Roep om Respect:  

 Langdurig werklozen ervaren verlies van zelfrespect als zij langere tijd onder 

aan de maatschappelijk ladder verkeren en niet aan het traditionele beeld 

van ‘verdienste’ kunnen voldoen.  

 Het anders kijken naar verdienste kan hierbij helpen, maar wordt door de 

maatschappij en de politiek nauwelijks ondersteund.  

 

 

 link 

 

http://www.judithelshout.nl/wp-content/uploads/2013/09/Elshout-Roep-om-respect.pdf
http://www.judithelshout.nl/wp-content/uploads/2013/09/Elshout-Roep-om-respect.pdf
http://www.judithelshout.nl/wp-content/uploads/2013/09/Elshout-Roep-om-respect.pdf


Sebrechts (2018) When doing your best 

is not enough:  

link 

 

Mannen in beschermde (WMO)-werkomgevingen ervaren gebrek aan 

erkenning voor hun inspanningen en laten in hun privéleven veelal niet zien 
dat zij in een beschermde werkomgeving werken.  

 

Maar ook: in vergelijking met Portugal, stuurt Nederland sterk op dat iedereen 

alles moet kunnen (individuele aanpak) in plaats van op dat een team van 

medewerkers samen alles kunnen (groepsprestatie). 

 

https://www.uvh.nl/onderzoek/publicaties/dissertaties


Gerritsen, van Hal, Meesters, van Bodegom, 

Verharen (2018): Hoe past het?  

link 
 

 

Jonge mensen met een ondersteuningsbehoefte ervaren dat zij met veel 

professionals te maken hebben, die te weinig samenwerken. 

 

Ik ben als eerst naar het R75 (jongerenhulpverlening) gegaan. Die hebben mij 

doorverwezen naar het Jeugdfact. En daar loop ik nu nog steeds. Ik ben naar 

het UWV geweest, en naar het jongerenloket. En de ander die mij helpt is van 

Iriszorg en die pakt mijn verslaving aan. 

 

 

https://www.journalsi.org/articles/abstract/10.18352/jsi.546/


Veel mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt hebben vaker een faalervaring 

gehad. Dan 

moet je niet zomaar iemand ergens neerzetten en 

zeggen “ga het maar proberen”. En dan 

blijkt het na twee maanden niet te werken omdat 

er te hoge verwachtingen zijn. (…) En kijk, 

daar heb je er weer een faalervaring bij. 

Ervaren ‘haast’ bij coaches van gemeente en UWV  

om iemand op een (werkervarings)plek te plaatsen.  



Er zijn altijd dingen die niet helemaal goed gaan. 

(…) Dat mensen iets beloven, maar het niet 

waarmaken. (…). Het duurde echt maanden. Maar 

dan hebben ze andere dingen bedacht of 

zijn het vergeten. Kijk, het is een mensenkwestie, iets 

vergeten. Maar dat zorgde er wel voor 

dat ik er steeds zelf achteraan moest.  

 

Jonge mensen met een ondersteuningsbehoefte ervaren dat beloftes niet worden 

nagekomen en afspraken vergeten worden.  



Bij mijn stage ben ik nu vrijwilliger. Elke keer blijkt dat 

ze blij zijn met wat ik doe, maar om daar nou een 

betaalde functie tegenover te zetten… Ze weten 

dat ik eigenlijk wel kan werken, maar dat daar 

voorwaarden aan zitten om te kunnen zorgen dat ik 

ook kan blíjven functioneren. 

 
 

Vrijwilligersbanen of participatiebanen/proefplaatsingen die niet tot betaald werk leiden 

zorgen voor een gevoel van gebrek aan erkenning.  

 

 



“Ik heb het niet hard genoeg gewild”  

Het te veel op motivatie en wilskracht inzetten bij het (her)vinden van werk 

leidt tot overschatting  door oa. reintegratiebegeleiders en de persoon 

zelf(van Hal, 2013).  

Het praten over wat iemand wil, in plaats van ervaren wat daadwerkelijk 

kan en welke ondersteuning hierbij nodig is leidt tot uitval.  

 

Deze empowermentparadox geeft mensen het gevoel dat mislukkingen rondom 

(re)integratie op de arbeidsmarkt aan henzelf te wijten zijn. 

 



Conclusies…. voor nu 

 Voor de professional in de (re)integratie op de arbeidsmarkt: 

 wees betrouwbaar 

 zorg voor onderlinge afstemming 

 leer elkaar verstaan 

 Voor de politiek: 

 Stop ondersteuning en beleid niet na een werkervaringsplek, maar zorg voor 
doorstroom naar betaald werk, ook als iemand volledig loonwaarde heeft. 

 Bezie de participatiemaatschappij opnieuw vanuit het oogpunt van inclusie en de 
aanwezige meritocratische invloeden. 

 Voor de maatschappij: 

 Gelijke kansen krijgen is wat anders dan gelijke kansen kunnen grijpen.  

 Erkenning en respect wordt beïnvloed door het verdienstenmodel, maar dat kan wel 
anders. 

 

 

 

 



Interactief gedeelte 

 Marieke van Keeken en Joep Vesters 

 

 Adviseurs intensieve dienstverlening met ervaringsdeskundige expertise 
bij WERKbedrijf Nijmegen. 



 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte van nieuwtjes over bijeenkomsten, interessante artikelen en achtergrond 

informatie via de Nieuwsbrief en Facebook. 

 
 
 

Lees tips 

 

 

 

www.disabilitystudies.nl 

 

 

 
 



De volgende workshops is: 
 
Datum:    Donderdag  24 januari 2019 van 14.30 – 17.00 uur  
Workshop thema:   ‘Family Quality of Life‘ 
Spreker:    Alice Schippers - Executive Director at Disability Studies in Nederland 
 
Meer informatie via:  per e-mail en www.disabilitystudies.nl 
 
 

Arbeidsdeskundigen, heeft u bij binnenkomst getekend voor uw accreditatiepunt? 
(U hoeft slechts eenmalig te tekenen.) 

 
 

 
 

Bedankt voor uw aandacht 
 

Graag nodigen wij u uit voor een hapje en een drankje  
 
 
  


