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Zie ook:  

http://www.eburon.nl/ervaringsdeskundige_zorg_en_dienstverleners  

 

Soort boek/Ziekte/stijl: 

Het omgaan met schaamte, stigma en onmacht speelt bij cliënten met 

verslavingsproblematiek een belangrijke rol. Hulpverleners die zelf dergelijke 

ervaringen hebben gehad, kunnen hier vaak goed bij aansluiten. Zij kunnen cliënten 

hoop geven en bemoedigen als zij de moed hebben hun eigen ervaringen bekend te 

maken.” Het deskundig leren gebruiken door hulpverleners van ervaringskennis 

vraagt wel om de juiste begeleiding en scholing. Het vraagt om een scholingstraject 

binnen een cultuur waarin ervaringskennis integraal als bron van kennis is 

opgenomen. http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2016/apr-jun/30mei_a-

weerman.aspx   

 

Proefschrift van 426 pagina’s waarin Alie Weerman onderzoek doet naar en inzet en 

waarde van ervaringskennis bij de hulpverlener binnen de GGZ, specifiek binnen 

verslavingszorg, hoe opleidingen daarop in kunnen spelen, wat daarbij 

randvoorwaarden zijn en valkuilen. Daarbij gebruikt zij responsieve methodologie,  en 

en theoretisch perspectief van de filosoof Maurice Merleau-Ponty. Ze laat zien hoe 

verschillende taalpraktijken, modellen of werelden van invloed zijn op manier van 

hulpverlenen, pleit voor acceptatie van ervaringsdeskundigheid binnen de 

hulpverlening en een officiële opleiding. Dit alles heeft zij onderzocht en beschreven, 

ook omdat de beroepsrol aan vernieuwing toe is en daarbij niet om  

ervaringsdeskundigheid heen kan, zich ertegenover moet verhouden. 

 

Over de schrijfster: 

Alie Weerman is, psychologe en werkt als docente bij de opleiding Sociaal 

Pedagogische Hulpverlening (SPH). Ze is voor erkenning van ervaringsdeskundigheid 

en ziet haar promotieonderzoek als een legitimering van ervaringsdeskundigheid als 

belangrijke extra kennisbron in het sociaal werk en de sociale opleidingen.  

 

https://www.windesheim.nl/over-windesheim/agenda/2016/mei/promotie-alie-

weerman-op-ervaringsdeskundigheid-bij-de-vrije-universiteit/ : “Mijn 

promotieonderzoek beschrijft onder meer het ontstaan van een nieuwe opleidingsroute 

waarin hulpverleners de mogelijkheid krijgen om hun eigen cliëntervaringen en 

ervaringen met psychiatrie en verslaving te benutten als extra deskundigheid in hun 

beroepsrol”. 
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Bespreking: 

Alie Weerman heeft de volgende onderzoeksvragen geformuleerd en onderzocht:  

Wat is de existentiële betekenis van de transformatie van ‘verslaafde’ tot ‘hulpverlener’ 
met ervaringskennis? 
Voor de operationalisering van deze vraag is een viertal deelvragen geformuleerd, 
in aansluiting bij de gesignaleerde problemen: 
1. Hoe verhoudt ervaringskennis zich tot wetenschappelijke en professionele vormen 
van kennis over verslaving? 
2. Wat betekent het inbrengen van ervaringskennis als bron van kennis binnen een 
hbo-opleiding tot hulpverlener (social worker)? 
3. Welke existentiële thema’s spelen een rol bij herstel van verslaving? 
4. Welke existentiële thema’s zijn van belang bij de transformatie van verslaafde tot 
hulpverlener. ( Pag.399) 
 
Dit, om het volgende te bereiken: 
Het onderzoek heeft twee doelstellingen: een praktisch en een theoretisch doel. Het 
praktische doel is een advies te formuleren voor het opnemen van 
ervaringsdeskundigheid (op het gebied van verslaving en andere stoornissen) als derde 
bron van kennis binnen (de opleiding) Social Work.  
Daarnaast heeft het onderzoek een wetenschappelijk doel, namelijk het herstelproces 
van verslaving en het transformatieproces van verslaafde tot social worker, of 
hulpverlener met ervaringskennis inzichtelijk maken vanuit een fenomenologisch- 
existentiële benadering. (Pag.400) 

Daarbij gebruikte zij responsieve methodologie,  en het perspectief van de filosoof 
Maurice Merleau-Ponty ( zie citaat bij rubriek citaten)). Daarmee laat ze zien hoe 
verschillende taalpraktijken, modellen of werelden van invloed zijn op manier van 
hulpverlenen. Ze werkt ervaringsdeskundigheid uit vanuit dit existentieel perspectief 
waarbij de nadruk ligt op leren omgaan met bestaansdilemma’s. Want:  

Een wereld waarin verslaving als chronische ziekte wordt neergezet leidt tot een 
andere beleving, een ander herstelverhaal en een andere identiteit dan een wereld 
waarin over verslaving wordt gesproken als symptoom van een psychisch, moreel of 
sociaal probleem. Als hierover in een opleiding niet wordt gereflecteerd, praat men 
langs elkaar heen en is het moeilijk om aan te sluiten bij de wereld van de cliënt. 
(Pag.401) 
 
Alie Weerman gaat in op wat een ervaringsdeskundige moet kunnen, wat een 
herstelverhaal van hem/haar vraagt en hoe een professional daarmee om kan gaan. Ze  
pleit voor meer ruimte binnen de professionele hulpverlenersfunctie voor persoonlijke 
ervaringen en wil ervaringsdeskundigen een steun in de rug geven. Binnen de 
praktische poot van het onderzoek licht zij toe wat er kwam kijken bij het onderzoek 
doen binnen de opleiding Social Work (SPH) van Windesheim met als aandachtsveld 
de verslavingszorg. Zij gaat daarbij ook in op haar eigen cliëntervaring in de GGZ en 
verslavingszorg en op de rijkdom aan betekenisvolle ervaringen die studenten en 
docenten bleken te hebben. De ‘persoon’ van de professional moet meer ruimte krijgen 



voor het expliciet gebruiken van eigen levenservaring binnen de beroepsuitoefening.  
Alleen persoonlijkheidskenmerken gebruiken als empathie, assertiviteit en integriteit, 
zoals  gebruikelijk is, is niet genoeg.  
 
Weerman: “Hierbij zijn alle ervaringen van belang. Een mens is méér dan een rol, 
iemand die ex-verslaafd is, is méér dan ex-verslaafd, een cliënt is méér dan een 
diagnose. Een professional is ook een mens, net als de  cliënt.” 
( http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2016/apr-jun/30mei_a-
weerman.aspx) 
 
In het boek staan dan ook vele waardevolle observaties en opmerkingen waarmee zij 
‘the best of both worlds’ wil samenvoegen. Zij eindigt haar onderzoek met resultaten, 
een aantal tips voor vervolgonderzoek, praktijk  en onderwijs. Binnen Social Work 
heeft haar inzet geleid tot het opzetten van een officiële opleiding.  
 
Wat viel op: 

Ik ben blij dat dit boek er is. Alie Weerman levert vele discussiepunten bijvoorbeeld 

door in te gaan op waarom ervaringskennis waardevol is, wat een herstelverhaal van 

een ervaringsdeskundige vraagt (dubbele reflectie) en wat er van de 

ervaringsdeskundige professional wordt gevraagd. Daarnaast gaat ze in op theorie van 

Merleau Ponti en een fenomenologisch-existentiële benadering van verslaving, als 

aanvulling op het biopsychosociale model. Dat laat ook zien, dat er nog een hele weg is 

te gaan met uitzoeken hoe inhoud en waardering geleverd gaat worden aan 

ervaringsdeskundige kennis. Ook binnen andere terreinen van de gezondheidszorg 

waarbij op een goede manier in dialoog blijven met zeer verschillende partijen een 

noodzaak is. Daar wil de stichting in ieder geval vanuit het patiënten perspectief  

bijdragen aan leveren. 

Pag.409: Als de ‘persoon’ terugkomt in opleiding en beroep, zullen opleidingen 

anders moeten gaan lesgeven. Het betekent het tolereren van een ontregeling van het 

systeem en een cultuurverandering. Zelfonthulling en persoonlijk contact moeten 

hierbij gedoseerd worden. Het integreren van de persoon in de professionele rol 

betekent niet dat alles verplicht gemeld moet worden. De ‘persoon’ een grotere plaats 

geven kan ook door het studiemateriaal te verrijken met speelfilms, literatuur, 

egodocumenten en kunst. Het gaat om het ontwikkelen van gevoel voor de menselijke 

waardigheid en het accepteren van het feit dat het leven niet maakbaar is. 

 

Citaten: 

Pag.401: ‘Ervaringskennis wordt meestal gecontrasteerd met wetenschappelijke kennis 

en professionele praktijkkennis. Men refereert hierbij aan een driedeling waarbij 

ervaringskennis als ‘derde bron’ van kennis wordt beschouwd. Een driedeling in kennis 

kan verwijzen naar de ontologische status van de kennis, naar het domein van de 

kennis, naar de methoden van kennisverwerving en naar de expliciteerbaarheid ervan. 

Ik maak duidelijk dat ervaringskennis tot verschillende vormen van kennis kan leiden. 

(…). Onderscheidend voor ervaringsdeskundigheid is volgens het 

beroepscompetentieprofiel het ‘van binnenuit’ weet hebben van ‘persoonlijk herstel’. 
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(…) De filosofie van Merleau-Ponty biedt ruimte aan verschillende vormen van 
kennisontwikkeling: handelen en waarnemen leiden tot diverse vormen van al dan niet 
in taal geëxpliciteerde kennis. Dat kan ook kennis zijn die in wetenschappelijke 
theorieën wordt vastgelegd. (…) De wereld van theorieën, concepten en narratieven 
vormen vanuit dit perspectief hulpmiddelen bij het handelen, zij maken deel uit van de 
levende praktijk. Wetenschappelijk is in die zin ook altijd performatief: het verandert 
de werkelijkheid.’ 
 
Pag.403: De ervaringsdeskundige moet in staat zijn het eigen herstelverhaal – de eigen 

wereld –ook weer te relativeren om ruimte te kunnen geven aan dat van de ander. De 

taal van het eigen herstel en die van de ander kunnen daarbij botsen. Omdat een 

herstelverhaal bijdraagt aan het ontwikkelen van een positief besef van identiteit, 

wordt van ervaringsdeskundigen in feite gevraagd de eigen identiteit op het spel te 

zetten: strak vasthouden aan één model belemmert het geven van ruimte aan anderen 

om het herstel vorm te geven in hun eigen taal. De ervaringsdeskundige sociale 

professional moet daarbij tevens beschikken over de in het werkveld gangbare en 

vereiste kennis en vaardigheden.’ 

 

Pag.403: ‘Cliënten pleitten voor zowel ervaringskennis als de kennis van professionele 

hulpverleners. (…) Het management van de opleidingen Social Work van Windesheim 

stond positief tegenover het ontwikkelen van het potentieel aan ervaringskennis, maar 

er was ook zorg. Het management was bang dat de opleiding Social Work besmet zou 

worden met het stigma dat verslaving aankleeft, en sommige docenten vonden deze 

kennis ethisch dubieus, inhoudelijk moeilijk toetsbaar, didactisch te intensief of 

praktisch te ontregelend. Tegelijkertijd bleken studenten veel behoefte te hebben om 

de eigen ervaringen te bewerken tot ervaringskennis. Na het verkennen van het externe 

draagvlak gaf het management Social Work van hogeschool Windesheim toestemming 

voor het inbrengen van ervaringskennis in de opleiding. (…). Het integratieve 

standpunt, waarbij ervaringskennis ingebracht werd in een reguliere opleiding Social 

Work, en het voornemen dit in een specifiek curriculum vorm te geven riep reacties op 

vanuit landelijke organisaties en van voortrekkers van ervaringsdeskundigheid. Er was 

zowel kritiek als interesse. Het werd duidelijk dat het erkennen van ervaringskennis 

niet alleen een verandering van curriculum zou inhouden, maar ook een andere visie 

op de beroepsuitoefening met zich meebracht.’ 

Pag.403: ‘Het was soms lastig om het te gebruiken als materiaal voor nieuwe 

betekenisconstructies die ook voor (aankomend) social workers verrijkend zouden zijn. 

Dit kwam onder andere doordat ervaringskennis sterker verbonden is met de 

persoonlijke identiteit dan wetenschappelijke en professionele kennis en 

vaardigheden. Ruimte geven aan ervaringskennis bleek een paradoxale zoektocht: het 

ontwikkelen van ervaringskennis vraagt een vrije ruimte voor ‘de persoon’ van de 

professional, die vervolgens weer moet worden ingeperkt als deze kennis wordt benut 

voor het ondersteunen van een ander. Profilering met ervaringsdeskundigheid heeft 

eveneens paradoxale kanten: het kan een belangrijke bijdrage leveren aan het 

bestrijden van stigmatisering, maar kan deze ook versterken, met name als het 



werkveld ervaringsdeskundigheid niet in de breedte van de organisatie erkent. Het 

onderzoek maakte duidelijk dat hierin nog een weg is te gaan.’ 

 

Pag.408: ‘Ervaringskennis ontregelt, het ‘doet iets’ met je en dat is precies de 

bedoeling: ervaringskennis is pas waardevol als het de empathie en werkelijkheidszin 

van de aankomende professionals vergroot en men daardoor leert om gelijkwaardig in 

contact te blijven met mensen die bang, beschaamd, getraumatiseerd of boos zijn en 

men durft te leren van wat zij te vertellen hebben.’ 

Extra: 
Covertekst: ‘In Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners beschrijft Alie 
Weerman een innovatieve onderwijspraktijk binnen het sociaal werk. Het boek biedt 
daarnaast een existentiële beschrijving van herstel van verslaving en geeft een 
persoonlijk voorbeeld van de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid binnen het 
sociaal werk. 
Ervaringsdeskundige is sinds 2013 een beroep en sinds kort erkend door de 
Nederlandse Zorgautoriteit. De auteur signaleert dat er in het veld van zorg en welzijn 
echter een ongewenste situatie is ontstaan: ervaringsdeskundigen profileren zich met 
persoonlijke ervaringen met ontwrichting en herstel, terwijl professionele 
hulpverleners nog steeds wordt geleerd dat zij hun persoonlijke ervaringen búiten de 
beroepsrol moeten plaatsen. 
In dit proefschrift wordt het ontstaan van een nieuwe opleidingsroute beschreven 
waarin hulpverleners (sociaal werkers) de mogelijkheid krijgen om hun eigen 
cliëntervaringen en ervaringen met psychiatrie en verslaving te benutten als extra 
deskundigheid in hun beroepsrol. Het onderzoek legitimeert de combinatie van 
professionaliteit en ervaringsdeskundigheid. 
Ervaringskennis is een verhalende vorm van kennis die berust op het lichamelijk 
doorleefd hebben van grenzen van het menselijk bestaan. Dit wordt in dit proefschrift 
een ‘existentiële grenssituatie’ genoemd. Degene die herstelt van een verslaving heeft 
moeten omgaan met grenzen van leven en dood, met eenzaamheid en verbinding, 
vrijheid en beperktheid, schuld en verantwoordelijkheid, schaamte en trots. In 
Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners werkt de auteur dit uit in het 
zogenaamde ‘existentieel boemerangmodel’. Bijzonder hierbij is dat de auteur in 
persoonlijke tekstblokken ook haar persoonlijke en professionele ontwikkeling als 
ervaringsdeskundig docent beschrijft.’ 

https://www.windesheim.nl/over-windesheim/agenda/2016/mei/promotie-alie-

weerman-op-ervaringsdeskundigheid-bij-de-vrije-universiteit/  

 ‘ Tot voor kort was het ondenkbaar dat je als ex-verslaafde sociaal werker je eigen 

ervaringen kon gebruiken als bijzondere deskundigheid. Inmiddels is de 

ervaringsdeskundige sociale professional een feit. Windesheim is de eerste hogeschool 

die ervaringsdeskundige sociaal werkers opleidt.’ 
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