
WANNEER JE ALS PROFESSIONAL ZELF ERVARING HEBT …



PROFESSIONALS WERKZAAM OP HET TERREIN VAN 
HUISELIJK GEWELD OF KINDERMISHANDELING, KUNNEN 

VERGELIJKBARE ERVARINGEN HEBBEN ALS HUN CLIËNTEN.

DE PERSOON VAN DE PROFESSIONAL IS ZIJN/HAAR EIGEN 
INSTRUMENT 

(KAMPHUIS, 1951)
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Adviesgroep: HS Windesheim, Expex, Jeugdformaat, JB West, 

Veilig Thuis, universiteit Leiden, individuele 

ervaringsdeskundigen



Hoe beïnvloeden deze persoonlijke ervaringen van professionals het werken met 

cliënten? 

Is het wenselijk dat professionals ervaringskennis expliciet benutten in hun werk? 

Hoe, en wat is daarvoor nodig? 

Hoe kunnen professionals met deze persoonlijke ervaringen, de eventuele 

belemmeringen die zij daardoor in hun werk ondervinden, ondervangen?

VRAAGSTELLINGEN



Quickscan

Literatuurstudie en conceptualisering 

Interviews en focusgroepen met:

. Professionals, wel en niet ervaringsdeskundig

. Studenten (HHS en Uni Leiden), wel en niet ervaringsdeskundig

. (Ex-)cliënten

. Leidinggevenden/management/vertrouwenspersonen

Expert-/adviesgroep bijeenkomsten

Handreiking/aanbevelingen  

ONDERZOEKSOPZET



RESULTATEN QUICKSCAN

Doel

Indruk verkrijgen van mate waarin 

ervaringsdeskundigheid onder 

(aankomende) professionals aanwezig is.

Hoe dit doorwerkt in hun werk of stage.

Hoe zij hiermee omgaan in werk of stage.

Werving voor interview

Doelgroep

Derde- en vierdejaars studenten (voltijd en 

deeltijd):

HHS, Inholland Den Haag, HS Leiden, HS R’dam

Professionals 

Via Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, AWP 

SAMEN, organisaties buiten AWP, 

beroepsverenigingen, social media)



•Respons

131 respondenten (61 professionals 

en 70 studenten)

Vooral werkzaam in: jeugd en opvoeding, 

(residentiële) jeugdzorg en maatschappelijk werk

Studenten vooral van HHS en Uni Leiden 

Ervaring met onveiligheid in de thuissituatie

72% van de respondenten (professionals)

54% van de respondenten (studenten) 

Helft kent collega/studiegenoot die ..

2/3de leert niet op de opleiding hoe hier mee om 

te gaan

RESULTATEN QUICKSCAN

De meeste respondenten vinden het wenselijk dat 

professionals persoonlijke ervaringen inzetten.

Omdat…

Betere aansluiting met cliënten

Begrijpen van de belevingswereld van cliënten

Bevorderen van de deskundigheid van collega’s

Valkuilen

Kwetsbaarheid (verstoorde balans tussen afstand 

en nabijheid, projectie en triggering van 

onverwerkte ervaringen)



Voorwaarden

Leren om ervaringen in te zetten

Bewust bezig zijn met het eigen herstel

Steun van collega’s en leidinggevende

Open en een veilig klimaat

Opleidingen

Aandacht voor (theoretische kennis over) 

huiselijk geweld en Kindermishandeling

Weinig aandacht voor het professioneel 

inzetten van persoonlijke ervaringen

RESULTATEN QUICKSCAN

Behoefte aan scholing over het inzetten van 

ervaringsdeskundigheid:

Vaardigheden en competenties

Professioneel inzetten van ervaringskennis

Emotionele en professionele bescherming bij onthulling  

van ervaringen

Omgaan met afstand/nabijheid,

overdracht/tegenoverdracht, de persoonlijke 

versus professionele identiteit



LITERATUURSTUDIE 

First stage: Overall 
from search

Second stage

Third stage

Fourth stage

Identified citations 
(Scopus) 

(N = 1305)

Records after 
duplicates removed 

(N = 1033)

Fulltext articles
assessed for 

eligibility 
(N = 59)

Included studies 
(N = 30)

Excluded according 
to abstract and title 

(N = 974)

Fulltext articles 
excluded according 

to criteria (N =29 )



BEVINDINGEN (OBV 30 ARTIKELEN)

Houding/vaardigheden

Empathie

Ontmantelen van 
machtsverschillen

Aansluiten bij belevingswereld

Verminderen van stigma en 
schaamte

Aanleren van coping strategieën

Valkuilen

Triggering

Overidentificatie

Projectie 

Secundair trauma

Stress, burnout

Kennis

Ervaringskennis over:

- Wat het betekent om 
problemen te hebben 

- Welke 
handvatten/oplossingen/stra
tegieën wel en niet werken

- Welke steun belangrijk is



Uitkomsten

Hoop

Vertrouwen 

Zelfvertrouwen 

Verminderen van 
schaamte 

Verbeteren van de 
behandelingsrelatie

Randvoorwaarden

Steun van collega’s

Begeleiding

Positieve omgeving

Verminderde werkdruk 
en meer tools/middelen

Opleiding

Zelfonthulling van 
studenten en 
leerkrachten

Emotioneel ontregelende 
lessen

Reflectie 



INTERVIEWS

Globale analyse van 17 interviews met professionals mbv Atlas.ti



WENSELIJKHEID VAN INZETTEN ERVARINGSKENNIS

Ja, omdat en mits…

Omdat…

Voordelen voor cliënt 

Voordelen voor team/collega’s

Mits…

Cliënt centraal 

Veiligheid binnen organisatie  



SPECIFIEKE HOUDING, KENNIS EN VAARDIGHEDEN

Empathie, inleven, aansluiten 

Sfeergevoeligheid, alertheid op subtiele signalen, voelsprieten 

Acceptatie voor hoe het veranderingsproces bij cliënten loopt 

(kleine stapjes, terugval) 

Ruimte geven aan cliënten om op hun eigen tijd met hun 

verhaal te komen

Doorleefd begrijpen hoe problematiek werkt



BELEMMERINGEN 

Getriggerd worden 

Onvoldoende hersteld zijn, eigen ervaringen verwerkt hebben

Onvoldoende onderscheid kunnen maken tussen zichzelf en de cliënt

Hypergevoeligheid voor emoties van anderen 

Onvoldoende grenzen kunnen stellen 

Bevorderende factoren 

Bespreekbaar maken in opleiding en organisatie 

Feedback geven, zodat mensen kunnen leren hoe ze hun ervaringen kunnen 

inzetten 



HOE ERVARINGEN BENUTTEN? 

Cliënt voorop en maatwerk 

Weinig specifieke ervaringen delen, meer algemeen vanuit herkenning en beleving 

Vertrouwensrelatie opbouwen voordat ervaringen gedeeld worden 

Randvoorwaarden: 

Eigen ervaringen verwerkt hebben 

Reflectie, bijv. door coaching, intervisie of supervisie 

Ondersteuning in team/organisatie 

Veilig klimaat 



VRAGEN?



WAT BETEKENEN DE RESULTATEN VOOR DE 

PRAKTIJK, ORGANISATIEBELEID EN OPLEIDING?

EN VOOR HET LEERNETWERK KM? 



VERVOLG

De laatste analyses 

Voorleggen voorlopige resultaten aan cliëntenraden en focusgroepen professionals en 

studenten

Formulering aanbevelingen en handvatten voor beroepsopleiding, professionals, organisaties

Eindrapportage



Dank voor uw aandacht!

remy.vink@tno.nl

c.bartelink@hhs.nl
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