
 
 
 
 
De Amsterdam Verklaring Ervaringsdeskundigheid 

19 mei 2016 

Wij erkennen dat: 
 

 ieder mens een bron van kennis is en 
ervaringsdeskundigheid een specifieke vorm 
van deskundigheid is; 

 ervaringsdeskundigen een specifieke rol vervullen in de ondersteuning van anderen,  zowel 
het domein van de zorg als in het domein van de maatschappelijke participatie; 

 iedereen kan herstellen en dat deze hoop essentieel is voor iemands herstel; 
 maatschappelijk en sociaal herstellen betekenen dat het leed dat samenhangt met 

uitsluitingservaringen kan worden verminderd door met de eigen capaciteiten te leren leven 
zodat de persoon weer een betekenisvol leven kan lijden; 
 

Wij zijn bereid om ons te laten aanspreken op de volgende punten:  
 
1. dat het voor mensen veilig is om over hun ervaringen te praten; 
2. onze inzet te richten op toename van hoop, eigen regie en het vergroten van mogelijkheden voor 
mensen en voor hun familie; 
3. te luisteren naar de ervaring van mensen; 
4. de ervaringen van mensen als uitgangspunt te nemen van ons werk, ons beleid en onze 
inspanningen; 
5.mensen te vragen naar hun moeilijkheden, die serieus te nemen en hen daarbij te ondersteunen; 
6. stigma aan te pakken; 
7. mensen te ondersteunen bij het opbouwen van hun vaardigheden, en hen in staat te stellen hun 
ervaringen te benutten; 
 
8.Dus: 

 met elkaar samen te werken en verschillend aanbod te respecteren (niet te concurreren), 
 een gezamenlijke strategie en op elkaar afgestemde initiatieven op het gebied van herstel en 

ervaringsdeskundigheid te realiseren, 
 daarbij de behoefte aan spirituele en levensbeschouwelijke aandacht meer prioriteit te 

geven, 
 opleidings- en trainingsaanbod op elkaar af te stemmen, 
 kandidaten te ondersteunen in het vinden van een bij hen passend traject van opleiding, 

training, workshops, vrijwilligerswerk, werkervaringsplaatsen, supervisie en intervisie, 
 betaald werk voor ervaringsdeskundigen met een gepaste salariëring te realiseren, 
 passende werkomgevingen met voldoende ruimte voor verdere ontwikkeling te creëren, 
 het werk van ervaringsdeskundigen in alle relevante situaties te accepteren, 

En zo: 
Veranderingen te realiseren in maatschappelijke systemen, die als doel hebben mensen bij 
hun emancipatie en herstel te ondersteunen. En wel door de samenwerking van mensen 
zelf, hun eigen familie en vrienden, met zorgverleners en maatschappelijk of sociaal 
werkenden, opleiders, onderzoekers en beleidsmakers. 


