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Functieprofielen, beroepen en werkterreinen voor ervaringsdeskundigen 
 

De bedoeling van dit stuk is om enige ordening te brengen in het werk van de ervaringsdeskundigen en tevens 

om aan ervaringsdeskundigen die zich oriënteren op het doen van “ervaringswerk’, een handreiking te bieden. 

Met behulp van dit overzicht krijgen zij een indruk van de werkterreinen die op dit moment ontgonnen zijn dan 

wel ontgonnen worden. Bij deze ontginning zijn de bestaande opleidingen voor ervaringsdeskundigen ook van 

belang. Het overzicht dat in dit stuk geboden wordt wil tevens helpen bij het maken van opleidingen voor 

ervaringsdeskundigen. Waar leiden de opleidingen voor op en welk opleidingsniveau is vereis voor welke taken 

en functies? 

Het is niet de bedoeling  van dit overzicht om nu te zorgen voor een definitieve taakafbakening. Dat is niet nodig 

en zou ook niet verstandig zijn. Vooralsnog kan elke ervaringsdeskundige nieuwe werkterreinen blootleggen en 

ontginnen. het zou goed zijn als dat gebeurt. Het werkterrein van ervaringsdeskundigen is nog in volle 

ontwikkeling en die ontwikkeling zouden wij niet willen stoppen of afremmen door nu allerlei zaken definitief 

vast te leggen. 

In dit stuk maken wij een onderverdeling is vijf profielen. Elk profiel wordt gekenmerkt door een specifieke set 

van doelstellingen, werkzaamheden en settings.waarin gewerkt wordt. Formalisering gebeurt uiteindelijk in 

officiële functieprofielen en functie eisen, zoals die geformuleerd worden in personeelsadvertenties en 

opgenomen zijn in arbeidscontracten. Het is onze bedoeling om hiervan zo veel mogelijk voorbeelden te 

verzamelen o m te kunnen toetsen of de overzichten die wij nu maken de werkelijkheid dekken. 

 

Profiel I  
Profiel I hoort bij clientenorganisaties die een taak hebben in de cliëntenbelangenbehartiging. Die taak kan 

opgevuld worden met werkzaamheden in bijvoorbeeld een cliëntenraad waar er aan de raad van Bestuur van een 

instelling of aan andere functionarissen in een organisatie adviezen gegeven worden. Ook kunnen adviezen 

gegeven worden aan de politiek en aan overheden. Vanuit deze cliëntenorganisaties kunnen er ook diensten 

aangeboden worden aan cliënten. Dergelijke dienstverlening kan meer of minder direct samenhangen met  de 

belangenbehartiging. Informatie verstrekken, klachtenbehandeling en advisering op het gebied van 

cliëntenrechten, bijvoorbeeld via een telefonische hulpdienst, hangen rechtstreeks samen met 

belangenbehartiging. Activiteiten die daar wat verder vanaf staan zijn bijvoorbeeld het organiseren van sociale 

activiteiten.  

 

Profiel II 
Werken in een zelfhulporganisatie of cliëntgestuurd project betekent vaak veel organisatorische en bestuurlijke 

taken. Maar het werk kan zich ook richten op het voeren van individuele of groepsgesprekken. In plaats van 

gespreksvoering kan het ook gaan om iets wat meer praktijkgericht is, gericht op een gezonde leefstijl of op het 

omgaan met individuele eigenschappen, met conflicten, met een handicap, etc. In categorale groepen zijn 

specifieke eigenschappen belangrijk, zoals bijvoor het horen van stemmen of zelfbeschadiging. In meer 

algemene groepen, zoals herstelgroepen of groepen herstellen-doe-je-zelf staan algemene thema’s centraal, zoals 

wonen of vrije tijd. Bij cliëntgestuurde projecten staat de doelstelling van et project centraal en cliënten werken 

dan samen om dit doel gezamenlijk te bereiken. In al deze werkzaamheden is er de doelstelling dat de cliënten 

meedoen om zich te ontwikkelen, te herstellen, te groeien door onderlinge steun. 

 

Profiel III 
Werken buiten de hulpverlening, aan een inclusieve samenleving. Dat betekent het slechten van drempels om te 

participeren in allerlei zaken en het overbruggen van kloven zoals die door De Link zijn geformuleerd.  Elke 

drempel en elke kloof vergt speciale aandacht en de functies van de ‘inclusiewerker’ kunnen meer of minder 

gericht zijn op één of meerdere drempels of kloven. Uitoefening van functies kan bij allerlei instellingen in de 

samenleving plaatsvinden en kan ook gericht zijn op specifieke groepen, zoals migranten, ex-gedetineerden, 

groepen patiënten of mensen met een handicap of andere kansarme groepen. Ze kan ook gericht zijn op 

specifieke problemen in de samenleving, zoals bijvoorbeeld buurtbewoners die er voor zorgen dat groepen 

jongeren een buurt niet onveilig maken of opvoedingsondersteuning die zich richt op voorkomen van spijbelen 

en schooluitval. Als de ervaringsdeskundige werkt in een bureaucratische organisatie zoals bijvoorbeeld de 

Sociale Dienst of het UWV, is het tevens zijn taak om deze organisaties meer gevoelig te maken voor de 

leefwereld van hun klanten. Ervaringsdeskundigen werken hier tevens als kwartiermaker om collega’s die niet 

ervaringsdeskundig zijn te ondersteunen, vooroordelen weg te nemen en meer openheid te realiseren. 

 

Profiel IV 

Ervaringsdeskundigen die in de GGz hulpverlening werken, vinden een groot aantal werkgebieden die 

vooralsnog veelal nog wel ontgonnen moeten worden. Er kan een onklassiek onderscheid gemaakt worden 

tussen ambulante settings, crisishulpverlening en settings voor langdurige klinische of semi-murale hulp. 
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Ambulante settings zijn hulpverleningssituaties in de samenleving, bij mensen thuis, op straat, of in 

spreekkamers. Er zijn inmiddels een aantal functies verder ontwikkeld, zoals in ACT teams, rehab-teams en 

outreachende verslavingsteams. Bij crisishulpverlening gaat het om ondersteuning in crisissituaties of hulp bij 

het voorkomen van crisissituaties, bijvoorbeeld met behulp van een crisiskaart. In de langdurige zorg kan het 

gaan om functies in een kliniek waar cliënten langere tijd verblijven of om specifieke woonvormen. In die 

situaties is er vaak sprake van een ledig bestaan en functies richten zich op (sociale) activering en rehabilitatie. 

 
Profiel V 

Een specifieke groep functies heeft te maken met kennisproductie en kennisoverdracht. Ervaringsdeskundigheid 

impliceert dat ervaringsdeskundigen eigen kennis en vaardigheiden hebben. Het is belangrijk die op te sporen, te 

verzamelen, te ordenen, op te schrijven, te verdiepen, etc. Al deze zaken hebben te maken met onderzoek naar 

ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Wie wat leert op deze manier heeft bovendien de taak om dit over te 

dragen aan anderen. Daarom zijn er ook ervaringsdeskundigen actief in onderwijsinstellingen en in trainingen en 

scholingsprogramma’s voor ervaringsdeskundigen. Publiceren is daar tevens een onderdeel van. 
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Werkzaamheden van ervaringsdeskundigen 

 
Profiel I Profiel II A Profiel II B Profiel IIIA Profiel IIIB Profiel IVA Profiel IVB Profiel IVC Profiel V 

belangen-

behartiging,  

zelfhulp cliëntgestuurde 

projecten 

in de 

samenleving 

sociale instanties:  GGZ Agoog Crisishulp langdurige zorg training en 

onderzoek 

opzetten 

cliëntenraad 

organiseren en 

opzetten van 

zelfhulpgroepen 

Opzetten 

cliëntgestuurde 

projecten 

kwartier 

maken 

inclusiewerk 

hulp bij 

uitkeringen 

ondersteunende 

contacten met 

cliënten 

consulent 

crisiskaart 

gastheer/ 

gastvrouw 

Geven van 

lessen 

ondersteunen 

cliëntenraad 

begeleiden van 

zelfhulpgroepen 

coördinatie en 

interne 

organisatie 

samenlevings-

opbouw 

ondersteuning bij 

zoeken van werk 

praktische 

ondersteuning bij 

bv huishouden 

Bezoek isoleer sociale contacten in 

de groep 

trainingen 

realiseren 

samenwerking 

cliëntenraad en 

raad van bestuur 

realiseren van 

samenhang 

tussen zelfhulp 

en reguliere hulp 

Team 

ondersteuning en 

procesbegeleiding 

bij de 

samenwerking 

staat-

advocaten 

arbeids-

rehabilitatie 

promotie 

gezondheid, 

gezonde leefstijl 

maatje op opname 

afdeling 

dagactiviteiten 

organiseren 

verhalen helpen 

maken 

werving leden herstelgroepen 

en herstel 

benadering 

Financiën en 

coördinatie met 

de 

moederorganisatie 

buurt 

kwaliteits-

bewaking 

gids in 

bureaucratie 

doorbreken 

sociaal isolement 

contacten met 

samenleving  

contacten met 

buiten 

voorlichting 

geven 

individuele 

adviezen en 

informatie 

organiseren en 

begeleiden van 

andere vormen 

lotgenoten-

contact 

individuele 

coaching van 

medewerkers 

buurthuiswerk, 

clubhuiswerk 

onderwijs-

toeleiding 

brugfunctie naar 

hulpverlening 

medicatie 

begeleiden 

gesprek over 

behandelplan/ 

begeleidingsplan 

onderzoek doen 

organiseren van 

andere vormen 

van cliënten-

participatie 

organiseren van 

telefonische 

hulpdienst  

Opzetten 

kerngroep, etc 

vriendendienst formulieren 

brigade 

samenwerking 

met andere 

hulpverleners 

gezondheids-

voorlichting 

thema-

bijeenkomsten  

organiseren 

schrijf-

workshops 

 

achterbanraad-

pleging, website, 

informatie 

msn-groep, 

netwerken  

kwaliteitsbeleid organisatie 

vrijwilligers-

werk 

 kwartiermaken 

voor ervarings-

deskundigen 

 individuele 

contacten 

raadpleger 

achterban 

netwerken, 

relaties met 

cliëntenorganisa

-ties 

onderhouden 

 ontwikkeling 

methoden van 

werken 

kinderopvang, 

ouderensoos, 

jeugdwerk 

    schrijver van 

artikelen  

 (co-)counseling dagactiviteiten       
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Functies van ervaringsdeskundigen 

 
Profiel I Profiel II A Profiel II B Profiel IIIA Profiel IIIB Profiel IVA Profiel IVB Profiel IVC Profiel V 

belangen-

behartiging,  

zelfhulp cliëntgestuurde 

projecten 

in de 

samenleving 

sociale instanties:  GGZ Agoog Crisishulp langdurige zorg training en 

onderzoek 

voorzitter 

cliëntenraad 

voorzitter 

zelfhulpgroep 

lid kerngroep buurtouder medewerker 

sociale dienst 

ACT team maatje/bezoeker gastvrouw/gastheer trainer/opleider 

lid cliëntenraad organisator van 

de groepen 

ondersteuner medewerker 

vriendendienst 

medewerker UWV rehab team voorlichter activiteiten-

begeleider 

gastdocent 

bestuurder 

cliënten-

vereniging 

supportworker coördiator project- 

medewerker in 

buurthuis 

medewerker  

MEE 

verslavingszorg crisiskaart 

consulent 

woonbegeleider onderzoeker 

voorlichter/ 

telefonist 

 uitvoerend 

activiteiten-

begeleider 

kwartiermaker medewerker 

schuld- 

hulpverlening 

herstelcoach herstel coach herstel coach kwaliteitstoetser 

onderhandelaar/ 

vertegenwoor-

diger 

 projectleider  sociale rechtshulp straatteam  rehab team contacten met 

achterban 
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