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Inleiding

In de zomer van 2017 zijn twee ervaringsdeskundigen gestart in de functie ‘adviseur intensieve dienstverlening met 
ervaringsdeskundige expertise’ (AIDEE) op de vestiging van UWV WERKbedrijf in Nijmegen. Hun inzet gedurende het 
eerste jaar dat zij werkzaam waren voor UWV is uitgebreid beschreven in de evaluatie Samen met de klant. Evaluatie 
inzet ervaringsdeskundige expertise (december 2018). De uitkomsten (zie bijlage 2) van deze evaluatie vormden de 
aanleiding om binnen UWV verder onderzoek te doen naar de dienstverlening die door de AIDEE’en wordt uitgevoerd. 
Hierop worden drie sporen gevolgd:

 1.  Landelijk wetenschappelijk onderzoek, welke erop gericht is om kennis te vergroten over de effectiviteit van onze 
dienstverlening, door het Kenniscentrum van UWV binnen het kennisprogramma ‘weten wat werkt’.

 2.  Onderzoek naar de slaag- (en faal-)factoren met specifieke aandacht voor creëren van draagvlak op een vestiging, 
opdat andere toekomstige pilots binnen UWV hiermee hun gewin kunnen doen bij de opzet. Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd door Marion de Jonge.

 3.  Een evaluatie van de inzet van de AIDEE’en gedurende hun tweede jaar (2018-2019) met de nadruk op het 
methodisch handelen in hun werkzaamheden, als aanvulling op de eerdere genoemde evaluatie. 

Dit document geeft invulling aan het laatste punt. In deze evaluatieronde hebben de staf arbeidsdeskundige en de 
regionaal beleidsadviseur twee keer gesproken met de AIDEE’en. Tijdens deze gesprekken hebben we gefocust op  
twee vragen:

 1. Wat doen de AIDEE’en richting (a) klanten, (b) medewerkers en (c) externe partijen?
 2. Hoe doen ze dit? Op welke (methodische) manier geven ze hier invulling aan?
                            
Hierna volgt de uitwerking van de gesprekken die wij gevoerd hebben. Deze evaluatie is een voortgang op de eerdere 
evaluatie uit 2018. Er zal onvermijdelijk overlap bestaan. Echter, waar de evaluatie uit 2018 zich richtte op de 
doelstellingen, verwachtingen en ervaringen met de inzet van AIDEE’en binnen de dienstverlening van UWV 
WERKbedrijf, staat deze evaluatie stil bij de wijze waarop de AIDEE’en hun werkzaamheden uitvoeren en welke  
methode zij hierbij gebruiken.
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Dienstverlening richting klanten

Centraal in de dienstverlening aan klanten staat ‘openheid’ over kwetsbaarheid. Klanten staan anders in het contact  
met UWV als ze merken dat de AIDEE’en de situatie van de klant (her)kennen en zelf ook een ontwrichting hebben 
meegemaakt. Herkenning bij de AIDEE’en en de openheid over hun eigen ervaringen leidt tot openheid bij klanten. 
Dingen die vastzitten bij klanten worden losgemaakt, en schaamte hierover wordt bespreekbaar gemaakt en tegen  
het licht gehouden. In het contact van klanten met andere professionals van UWV (arbeidsdeskundigen of adviseurs 
intensieve dienstverlening) ontstaat deze openheid minder snel, omdat klanten afstand ervaren tot deze professional 
door minder herkenning en een andere insteek van het gesprek. 

Door de inzet van de AIDEE’en wil UWV meer responsief handelen. Responsiviteit is het vermogen van professionals  
om in te schatten wat werkelijk voor de ander van betekenis is1. In sommige gevallen zal dit betekenen dat er meer 
behoefte is aan een gesprek met een AIDEE dan aan een gesprek met een AD of AID.

De gesprekken met een AD of AID zijn gericht op het activeren van de klant, het terugkeren in of het vinden van een 
passende baan. In het gesprek met de AIDEE is een dergelijk doel minder leidend. Centraler staat de vraag: Wat is voor 
deze klant het meest van betekenis? Welke waarden zijn voor deze klant van belang voor een betekenisvol leven en hoe 
kunnen wij hierbij aansluiten? De aard van de gesprekken is door deze insteek anders. In een later stadium kan de 
kennis die het gesprek heeft opgeleverd van groot belang zijn bij de dienstverlening aan de klant. De kans dat de 
dienstverlening aansluit bij de ondersteuningsbehoefte wordt erdoor vergroot. Zo kan bijvoorbeeld schaamte en 
zelfstigma over een psychische aandoening grote terughoudendheid opleveren in het zoeken naar een baan. 

Deze onderwerpen bespreekt een klant eerder met een AIDEE omdat de hiervoor noodzakelijke vertrouwelijkheid 
ontstaat door herkenning van kwetsbaarheid. De inhoudelijke en ervaringskennis op dit gebied zet de AIDEE in om  
de klant te steunen in het onderzoeken van een geschikte vorm van openheid hierover.

De dienstverlening die de AIDEE’en aan klanten bieden bestaat grofweg uit vijf ‘producten’: individuele gesprekken, de 
Honest Open & Proud training (HOP-training), eigen workshops,  bijdragen aan UWV-trainingen en het informeren over 
opleidingen tot ervaringsdeskundige. Hieronder volgt per product een beschrijving.

1.1 Individuele gesprekken
De AIDEE’en voeren, doorgaans na doorverwijzing van de AD of AID, individuele gesprekken met klanten. De aanleiding 
voor een doorverwijzing loopt sterk uiteen: mogelijkheden om eigen ervaringen in te zetten, de worsteling met 
zelfstigma of het vraagstuk van bespreekbaarheid van een aandoening op de werkvloer of een sollicitatiegesprek, en 
klanten die moeilijk bereikbaar zijn. 

In de gesprekken stellen de AIDEE’en zich voor als ervaringsdeskundige. Er is geen vast protocol dat hierbij gevolgd 
wordt: maatwerk staat centraal, evenals het contact van mens tot mens. Afhankelijk van de specifieke situatie van de 
klant, krijgt het gesprek een bepaalde invulling en richting. Een luisterend oor is soms al voldoende. Door het contact 
met een AIDEE voelt de klant zich beter gehoord. De AIDEE weet hierdoor informatie naar boven te krijgen die voor 
andere professionals verborgen blijft.

1)  Janny Bakker-Klein, Anders kijken. Een zoektocht naar responsiviteit in het sociaal domein (Rotterdam 2019) 34 online beschikbaar via:  
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/beheer/anders-kijken/files/assets/common/downloads/Anders%20kijken.pdf?uni= 
c004faed9ad7176e5490840ce4dfbea8 (geraadpleegd 31 maart 2020 ).
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Het eigen verhaal over de ervaringen van de AIDEE’en wordt niet standaard behandeld. Alleen als het eigen verhaal 
functioneel is, wordt het ingezet. De AIDEE’en zijn in staat om per situatie te beoordelen wanneer en op welke wijze  
zij hun eigen ervaringen functioneel inzetten. In bijlage 1 is een beschrijving te vinden hoe de AIDEE’en een gesprek 
aanpakken.

Het doel van dergelijke gesprekken is het in beweging krijgen van klanten. Dit kan ook een klein stapje zijn, bijvoorbeeld 
dat de klant überhaupt gaat nadenken over zijn of haar re-integratiemogelijkheden. Het gesprek met een AIDEE is voor 
veel klanten ook hoopgevend: het is mogelijk om je problemen te overwinnen. De AIDEE’en zijn hier het voorbeeld van. 
Door interactief in gesprek te gaan met de klant en door middel van hun ervaring, kennis en netwerk treden zij op als 
‘hoopverlener’. In tegenstelling tot een hulpverlener verleent de hoopverlener geen hulp (een actie waarbij 
afhankelijkheid op de loer ligt), maar hoop. Wanneer iemand hoop krijgt, is dat iets waar diegene zelf actief in is.  
De AIDEE’en zijn door de combinatie van hun baan, hun vol- en gelijkwaardige positie binnen de organisatie én hun 
ontwrichtingsachtergrond, het levende bewijs dat een verslaving of een psychische aandoening niet het einde van een 
carrière hoeft te betekenen.

1.2 Honest Open & Proud training
De HOP-training is in de Verenigde Staten ontwikkeld door het onderzoeksinstuut NAMI-Chicago en is geregistreerd  
als evidence based. Onderzoeken hebben aangetoond dat deze training mensen met een psychische kwetsbaarheid  
kan ‘empoweren’ en het zelfstigma doet verminderen. In Nederland wordt deze training door Samen Sterk Zonder 
Stigma aangeboden2.  

De AIDEE’en die werkzaam zijn in Nijmegen geven deze training als gecertificeerd facilitator ook. Zij zijn erg enthousiast 
over deze training. De HOP-training heeft een bepaald framework, maar is niet dwingend. Er is erg veel ruimte om naar 
eigen inzicht de training in te richten. De training wordt niet alleen voor UWV-uitkeringsgerechtigden ingezet, maar is 
ook onderdeel binnen de regionale samenwerking. 

In de HOP-training gaat een groep van maximaal acht personen aan de slag met hun eigen verhaal en de vraag: Wat is 
voor jou de meest comfortabele vorm van openheid? Wat wil jij kwijt over jouw ervaring? Hierdoor nemen deelnemers 
zelf de regie over hun keuze wat ze wel en niet willen delen met anderen. Hierbij staat het thema ‘werk’ ook centraal, 
bijvoorbeeld wat wil je delen in een sollicitatiegesprek of op de werkvloer in contact met collega’s en de werkgever. 

Er wordt tevens stilgestaan bij de stigma’s en vooroordelen die bestaan rondom psychische kwetsbaarheid. Dit heeft 
ook zijn weerslag op hoe er gereageerd wordt op iemands verhaal. Welke voor- en nadelen bestaan er bij openheid?  
Hoe kun je hiermee omgaan? 

2)  Voor meer informatie, zie de website van Samen Sterk Zonder Stigma:  
https://www.samensterkzonderstigma.nl/stigma-en-de-ggz/tips-en-tools/honest-open-proud-hop/ (geraadpleegd 31 maart 2020 ).

Casus 1
AID benadert AIDEE voor een klant met een o-Wajong achtergrond. Klant komt wel op gesprekken, maar is in de gesprekken 
moeilijk te bereiken: korte antwoorden, lange stiltes, vaak weet hij ook het antwoord niet op haar vragen. AID vraagt of AIDEE eens 
vanuit haar rol in gesprek wil met de klant. 

Dat doet ze. Ze stelt heel veel vragen en uiteindelijk komen in het gesprek zaken boven tafel die de klant eerder niet had 
uitgesproken. Om een idee te krijgen een passage uit het verslag van het gesprek: 

“Omgaan met mensen betekent altijd stress voor hem. Ook vertelt hij gedetailleerd hoeveel experimenten hij gedaan heeft om die 
continue onrust in zijn hoofd goed te hanteren en verlichting te krijgen: lotgenotencontact, voeding, sporten, CBD, observatie en 
ondervraging van mensen die medicatie gebruiken die hij ook zou kunnen aanvragen enz. 

Hij vindt het genoeg. Hij heeft nu een wankel evenwicht gevonden waarin de onrust tot voor hem draaglijke proporties is 
teruggebracht, maar zelfs nu is het af en toe te veel om een rustige dag aan te vullen met sociaal contact (bijvoorbeeld). Hij kan 
het wel, maar het kost hem veel. En hij voelt zich na zoveel keer vallen en opstaan moegestreden.”

De AIDEE vraagt hem aan het eind van het gesprek of ze het verslag van hun gesprek mag delen met de AID. Hij vindt dat goed. 
Op deze manier heeft de AID meer inzicht gekregen over de achtergrond van de terughoudende houding van de klant. Vanaf hier 
pakt zij de dienstverlening weer over.
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De training bestaat uit drie bijeenkomsten en eventueel een terugkombijeenkomst. De training wordt gevolgd met 
dezelfde groep mensen. Hierbij is het groepsproces en het effect van groepsdynamica daarbinnen erg belangrijk.  
Men leert door het luisteren naar elkaars verhalen. 

Tijdens de terugkombijeenkomst wordt de koppeling gemaakt met de dienstverlening van UWV. De mensen worden 
meegenomen in wat er bij UWV aan passende dienstverlening bestaat en hoe zij hier gebruik van kunnen maken. 
Hiermee wordt de drempel naar UWV geslecht en durven klanten zelf stappen te ondernemen in hun re-integratieproces. 

De AIDEE geeft geen terugkoppeling aan de AD of AID over wat er tijdens de training is gebeurd en welke inzichten daar 
uit gekomen zijn. Er is sprake van garantie van vertrouwelijkheid. Dit is bij aanvang van de bijeenkomsten gekaderd en 
uitgesproken. De regie ligt bij de klant. Uiteraard kan de AD of AID in een vervolggesprek wel navraag doen bij de klant 
over de HOP-training.

1.3 Workshops
De AIDEE’en hebben diverse workshops gegeven. Tijdens de Inspiratiedagen op de vestiging in Nijmegen3 en bij 
cliëntenorganisaties, hebben de AIDEE’en vanuit hun herstelverhaal klanten meegenomen en daarna vragen behandeld. 
Dit werd in samenwerking gedaan met een AID of AD, welke de meer wetstechnische, procesmatige en inhoudelijke 
vragen beantwoordde. Het doel van deze bijeenkomsten is het slaan van bruggen tussen UWV en klanten, en het in 
beweging krijgen van klanten.  Daarnaast hebben zij ook workshops gegeven over het thema ‘verzwijgen en vertellen’. 
Wat wil je wel en wat wil je niet kwijt over jouw ervaring? 

In de workshops maken de AIDEE’en gebruik van elementen uit diverse methodieken of ze verwijzen er naar door, 
waaronder: 

 •  Conceal Or Reveal Decision Aid (CORAL). Deze methode is ontwikkeld door het Kenniscentrum Phrenos, Tilburg 
University/Tranzo en Samen Sterk zonder Stigma, en helpt om je persoonlijke afwegingen rondom openheid in kaart 
te brengen4. 

 •  Wellness Recovery Action Plan (WRAP). Deze methode is in de Verenigde Staten ontwikkeld, en zet in op zelfregie 
over je leven en herstel na ingrijpende gebeurtenissen5.  

 
1.4 Bijdrage aan trainingen
In sommige gevallen leveren de AIDEE’en ook een bijdrage aan de trainingen die door UWV gegeven worden, 
bijvoorbeeld tijdens Succesvol naar Werk voor WIA-klanten. De deelname van de AIDEE’en is echter niet standaard. Als er 
vraag naar is worden ze ‘ingevlogen’. De inhoud van hun inbreng is afhankelijk van de specifieke vraag, maar raakt veelal 
de hierboven genoemde thema’s.

1.5 Informatieverstrekking opleiding tot ervaringsdeskundige
Naar aanleiding van de contacten met de AIDEE’en willen sommige klanten ook als ervaringsdeskundige aan het werk 
gaan. Ook als klanten al eerder speelden met dit idee, kan dit een aanleiding zijn om een gesprek met een AIDEE aan te 
vragen. De AIDEE’en geven hierover informatie, en bespreken ook de wens en motivatie van mensen. Er zijn tien klanten 
die hebben aangegeven als ervaringsdeskundigen te willen werken. Hiervan hebben er 4 reeds een baan, 3 lopen er 
stage en 3 zijn zoekende.

Ook de weg naar ervaringsdeskundigheid toe komt ter sprake. Hierbij wordt doorverwezen naar WRAP, de Kentering6,  
het RIBW of het Zelfregiecentrum7.  De laatste twee organisaties bieden de cursus ‘Wijzer werken met eigen ervaring’ 
aan. Er hebben circa 12 doorverwijzingen plaatsgevonden.

3)  Inspiratiedagen zijn ochtenden en/of middagen waarop op de vestiging in Nijmegen diverse thematische workshops worden aangeboden aan 
specifieke subdoelgroepen van klanten van UWV. De AIDEE’en hebben een bijdrage geleverd aan de inspiratiedag voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid.

4)  Voor meer informatie, zie de website van Samen Sterk Zonder Stigma:  
https://www.samensterkzonderstigma.nl/stigma-en-werk/tips-en-tools/coral-wel-open-op-werk/ (geraadpleegd 31 maart 2020).

5)  Voor meer informatie, zie de website van Psychosenet: https://www.psychosenet.nl/hulp-en-herstel/wrap/ (geraadpleegd 31 maart 2020).
6)  De Kentering is een cliëntenorganisatie in Nijmegen voor en door mensen met een psychische/psychiatrische kwetsbaarheid.  

Zij organiseren cursussen en lotgenootgroepen, geven voorlichting en behartigen de belangen van de doelgroep. Voor meer informatie zie:  
https://www.dekentering.info/ (geraadpleegd 31 maart 2020).

7)  Het Zelfregiecentrum Nijmegen is van oorsprong een belangenorganisatie voor mensen met een lichamelijke, zintuiglijke, licht verstandelijke of 
psychische beperking en zet zich momenteel in voor iedereen die meer grip wil krijgen op zijn of haar leven. Dit doen zij door middel van trainingen, 
coaching en het ontwikkelen van zelfhulp. Voor meer informatie zie: https://www.zrcn.nl/ (geraadpleegd 31 maart 2020).



10

Dienstverlening aan collega’s

Naast de dienstverlening die de AIDEE’en bieden aan de klanten van UWV, bieden zij ook dienstverlening aan de 
collega’s op de vestiging. Het gaat hierbij veelal om kennisdeling en het fungeren als  vraagbaak, maar ook om het 
stimuleren van openheid tussen collega’s. Al deze elementen dragen bij aan het verbeteren van de professionaliteit  
van de medewerkers, waardoor de dienstverlening aan de klanten verbetert.

Hieronder volgt een beschrijving van de dienstverlening die de AIDEE’en bieden aan de collega’s aan de hand van drie 
thema’s: psycho-educatie, het verbreden van de dienstverlening en stimulering van openheid.

2.1 Psycho-educatie
De inzet van de AIDEE’en richtte zich oorspronkelijk op de bovenstaande drie doelen, waaronder: “de bevordering van 
kennis over psychische kwetsbaarheid binnen de organisatie”. Dit wordt ook wel ‘psycho-educatie’ genoemd. Met de 
komst van de AIDEE’en is er een extra kennispoot in huis gehaald naast wetenschappelijke en professionele kennis, 
namelijk: ervaringsdeskundige kennis.

Ervaringsdeskundige kennis
De AIDEE’en hebben vanaf het begin veel ingezet op het delen van hun kennis. Ze hebben collega’s als AD’en en AID’en 
al veel geleerd over psychische kwetsbaarheid, verslavingsproblematiek en hoe hier mee om te gaan. 

Momenteel zijn ze nog steeds een vraagbaak of bieden ze extra context. Bijvoorbeeld over specifieke psychische 
klachten die zijn besproken in een klantgesprek of bij bijeenkomsten over psychische kwetsbaarheid. Dit doen de 
AIDEE’en door gesprekken na te bespreken met collega’s. Een gesprek met een klant kan een medewerker raken en dan 
is het fijn om het verhaal kwijt te kunnen. De collega’s waarderen de AIDEE’en om hun andere invalshoek vanuit hun 
eigen ervaringen.

De vraag is echter of de AIDEE’en de huidige collega’s nog veel kunnen bieden qua psycho-educatie, omdat er al veel 
kennisoverdracht heeft plaatsgevonden. De AIDEE’en merken dat de wijze van benaderen van klanten door de collega’s 
is veranderd. Er is meer focus op de klant als mens. De stempels en stigma’s zijn niet meer leidend: generaliserende 
opmerkingen worden niet meer gemaakt. 

Tevens wordt er ook aangegeven dat de AIDEE’en ervoor moeten waken dat zij geen vertrouwenspersoon worden 
doordat collega’s met andersoortige en persoonlijke vragen bij hun komen. Deze rol hoort niet bij hun functie. Mogelijk 
kan er contact gezocht worden met de vertrouwenspersoon voor doorverwijzing.

Casus 2
Er wordt een driegesprek georganiseerd: klant, AID en AIDEE. Klant is 80-100 WGA en al jaren bekend met forse neerslachtigheid. 
Gesprekken en communicatie tussen klant en AID gaan moeizaam; zwoegend, zoekend, zo vertelt de AID. AID vraagt AIDEE bij 
nieuw gesprek aanwezig te zijn en de klant geeft toestemming. AIDEE kiest fysiek de kant van de klant, naast haar aan het bureau 
in de spreekkamer, tegenover de AID.

AID merkt op dat klant opener en communicatiever is naar AIDEE dan naar AID. AID ziet dat de AIDEE in het contact met klant een 
ander soort deskundigheid inbrengt. Een deskundigheid gebaseerd op eigen ervaringen van AIDEE; ervaringen die aansluiten bij 
de ervaringen van de klant. AIDEE (tevens lotgenote) kan hierdoor makkelijker relevante, persoonlijke vragen stellen aan klant.

De communicatie tussen klant en AIDEE doen AID beseffen dat hij als ‘autoriteit’ van UWV andere, misschien wel minder, zaken te 
horen krijgt dan vanuit het lotgenotencontact. AID geeft aan dat hij zich realiseert dat klant AID blijft zien als een ‘autoriteit’ die 
kan beslissen over haar (inkomen) terwijl de AIDEE een lotgenoot is. Dit gegeven bepaalt de communicatie tussen AID en klant. 
AIDEE functioneert als tolk/vertaler, als verbindingspersoon. De AIDEE spreekt zowel de taal van de klant als die van UWV en kan 
zo ruis wegnemen, naar beide kanten.

Dat doet AID beseffen dat zijn autoriteit als professional beperkt is. De klant en ook de AIDEE zijn autoriteit op hun eigen terrein.



11

2.2 Verbreden van de dienstverlening
De AIDEE’en verbreden de dienstverlening van UWV WERKbedrijf in Nijmegen door trainingen, methoden en personen 
uit hun externe netwerk in contact te brengen met de vestiging. Bijvoorbeeld:

 •  Het ‘doorbraakteam’ van de gemeente Nijmegen. Dit team probeert in een vroeg stadium, voordat een 
‘probleemgezin’ ontstaat en volledig ontspoort, een doorbraak te forceren met als doel dat deze gezinnen weer 
kunnen participeren in de maatschappij. AD’en en AID’en kunnen klanten doorverwijzen naar dit team. De AIDEE’en 
vormen het aanspreekpunt voor het team. 

 •  HOP-training. De AIDEE’en hebben deze training naar ‘binnen gehaald’. Het feit dat collega’s klanten aanleveren voor 
deze training is een bevestiging dat de collega’s de professionaliteit van de AIDEE’en erkennen en vertrouwen 
gekregen hebben van de collega’s. 

 •  Mental Health First Aid (MHFA). MHFA is een opleiding voor medewerkers en geeft handvatten om psychische 
problematiek te herkennen en bespreekbaar te maken.

2.3 Stimuleren van openheid
Onder collega’s op de vestiging is er ook behoefte om te spreken over hun eigen psychische kwetsbaarheid of die  
in hun nabije omgeving. De AIDEE’en organiseren om dit te faciliteren bijeenkomsten op de vestiging. Hierbij wordt  
gebruik gemaakt van het concept ‘Vier de verschillen’. Dit concept is ontwikkeld door een medewerker binnen de 
Belastingdienst en wordt momenteel op meerdere plekken ingezet, waaronder UWV landelijk via het meldpunt 
psychische kwetsbaarheid8. 

Op de vestiging van UWV WERKbedrijf in Nijmegen wordt er gewerkt met een groep van acht tot tien medewerkers.  
Zij gaan bijvoorbeeld aan de hand van beeldmateriaal (foto of plaatje) met elkaar in gesprek. Aan de hand hiervan 
vertellen de medewerkers het verhaal dat zij kwijt willen. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een methode van de Bagagedrager9: de ‘StigmaTools koffer’. Door middel van  
de verschillende spelvormen uit de koffer wordt op een luchtige manier het gesprek aangegaan over stigma’s, 
vooroordelen en zelfbeelden rondom psychische aandoeningen. Tijdens de bijeenkomsten van ‘Vier de verschillen’  
is er gebruik gemaakt van het concept ‘Label erop los’, waarbij medewerkers zichzelf van een label moesten voorzien  
en daarover met elkaar het gesprek aangingen. De hulpmiddelen van de Bagagedrager zijn ook gebruikt tijdens een 
workshop op een Inspiratiedag. In deze workshop gingen klanten én medewerkers met elkaar in gesprek.

Het einddoel is het creëren van meer begrip en verbinding. Door jezelf open te stellen en met elkaar in gesprek te gaan 
over psychische kwetsbaarheid leer je elkaar beter kennen. Dit versterkt de collegiale band. De samenstelling van de 
groep, zowel qua grootte als de specifieke deelnemers, is erg belangrijk. Er moet een gevoel van veiligheid bestaan 
binnen de groep. In een te grote groep is dit lastig te bewerkstelligen. Daarnaast voelt niet iedereen zich vrij om voor 
elke collega zijn of haar verhaal te vertellen. De specifieke samenstelling van de groep is daardoor erg belangrijk.

8)  Voor meer informatie, zie de website van Vier de Verschillen: http://www.vierdeverschillen.nl/  
(geraadpleegd 16 december 2019; op 31 maart 2020 is de website niet meer beschikbaar).

9)  Voor meer informatie, zie de website van De Bagagedrager: https://debagagedrager.nl/ (geraadpleegd 31 maart 2020). 
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Dienstverlening binnen het netwerk

Naast de dienstverlening aan klanten en collega’s zijn de AIDEE’en ook actief in het externe netwerk van UWV.  
De AIDEE’en hebben contacten met (GGZ-)instellingen, werkgevers en cliëntenorganisaties. Het gaat hierbij veelal  
om activiteiten in het kader van ‘netwerken’ en kennis uitwisselen. Met name bij de instellingen en werkgevers is  
het contact incidenteel; met de cliëntenorganisaties is het contact frequenter. 

Er is  een methodische aanpak om de contacten te leggen en te onderhouden. De AIDEE’en hebben deze organisaties  
in het Nijmeegse netwerk proactief opgezocht om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Op deze manier 
worden er bruggen geslagen met deze partijen op het niveau van de individuele medewerkers. Als het contact goed is, 
kun je deze gaan uitbouwen. Deze activiteiten zorgen ervoor dat de drempel geslecht wordt en cliënten sneller 
doorverwezen worden naar UWV en vice versa. Daarnaast levert dit ook een betere samenwerking op waardoor de klant 
een meer passende dienstverlening krijgt, zo is in het najaar van 2019 een HOP-training gegeven op de locatie van het 
Zelfregiecentrum, waarbij onder meer zes deelnemers zich via het ZRC hebben aangemeld 

3.1 (GGZ-)instellingen
De AIDEE’en geven aan dat er weinig contact is met de regionale instellingen. Binnen Pro Persona, een GGZ-instelling,  
is er nog wat terughoudendheid tegenover ervaringsdeskundigheid. Tevens staat de hulp- en behandelvraag bij deze 
instelling nog centraal, waardoor het domein Werk voor weinig cliënten nadrukkelijk in beeld komt. Hierdoor is de 
samenwerking met UWV niet altijd vanzelfsprekend. 

Op de werkvloer is er wel contact. Zo zijn een AID, een medewerker van het WSP en een AIDEE aangesloten bij een 
psycho-educatie bijeenkomst van Pro Persona om te vertellen over wat UWV WERKbedrijf te bieden heeft. Daarnaast zijn 
er twee ervaringsdeskundigen als stagiairs betrokken in de FACT-teams van Pro Persona. Er zijn contacten met deze 
ervaringsdeskundigen en er wordt over gesproken om ook werk mee te nemen in het hersteldomein. Op management- 
en bestuurlijk niveau is er sporadisch contact over ervaringsdeskundigheid. 

Casus 3
Een gemotiveerde klant wil zich ontwikkelen tot ervaringsdeskundige, zodat hij op deze manier aan het werk kan gaan en zijn 
ervaringen kan inzetten. Samen met de AD is gekeken naar de onderbouwing voor het volgen van een opleiding tot 
ervaringsdeskundige, waarbij gebruik is gemaakt van een kosten en batenanalyse (businesscase) van Howie the Harp.
 
Klant is inmiddels gestart met de opleiding. Tijdens zijn opleidingstraject is tijdens een moeilijke periode van de klant meerdere 
malen met elkaar gesproken en de klant heeft ook deelgenomen aan de HOP-training. Geprobeerd is de klant te ondersteunen en 
gemotiveerd te houden. Op deze manier wordt, samen met zijn mentor bij de GGZ-instelling waar hij stageloopt, voorkomen dat hij 
tijdens het traject uitvalt en zijn kans op werkhervatting vervalt. 
 
Naast deze klant is er nog een andere klant die stageloopt bij deze GGZ-instelling. Met z’n vieren kijken we hoe de verbinding 
tussen klanten, GGZ en UWV verbeterd kan worden. Door het organiseren van deze stages en de begeleiding eromheen zijn zowel 
de klanten geholpen als de contacten tussen de GGZ-instelling en UWV verbeterd.

Er is ook contact met RIBW Nijmegen & Rivierenland, een instelling die mensen met een ernstige psychiatrische 
aandoening begeleidt. Als hun cliënten ergens tegenaan lopen, bijvoorbeeld tijdens een IPS-traject (Individuele Plaatsing 
en Steun), weten de medewerkers UWV te vinden. De medewerkers van het RIBW leveren ook klanten voor bijvoorbeeld 
ervaringsdeskundige begeleiding tijdens een IPS-traject of voor de HOP-training.

Met Iris-zorg worden de contacten met ervaringsdeskundigen steeds frequenter. Er vinden hier ook gesprekken plaats 
over hoe aan te sluiten bij de behoefte.
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3.2 Werkgevers
De AIDEE’en kunnen vragen van werkgevers beantwoorden en psycho-educatie aanbieden. Momenteel worden met 
name incidenteel vragen behandeld. Dit zou in de toekomst eventueel via het WerkgeversServicepunt (WSP) uitgebreid 
kunnen worden door middel van:

 •  Voorlichting aan werkgevers om kennis over de doelgroep te vergroten, maar ook om eerdere negatieve ervaringen 
weg te nemen. Hierbij ook aandacht te hebben voor mensen met en zonder een verleden met een psychische 
kwetsbaarheid. Mensen die (nog) geen burn-out hebben gehad lijken voor een werkgever minder risicovol om aan  
te nemen dan iemand mét die ervaring (en de relevante zelfkennis die het heeft opgeleverd om bijvoorbeeld vroege 
symptomen te onderkennen).

 •  Voorlichting/psycho-educatie aan de medewerkers van het WSP om kennis over de doelgroep te vergroten. Hierdoor 
kunnen zij deze doelgroep beter bemiddelen.

 • Het bieden van nazorg bij plaatsingen als er vragen ontstaan bij werkgevers. 

3.3 Cliëntenorganisaties
De AIDEE’en hebben contact met diverse cliëntenorganisaties, zowel landelijk als regionaal. Uit deze contacten wordt 
bijvoorbeeld waardevolle informatie gehaald en worden ontwikkelingen ingebracht die de AIDEE’en kunnen gebruiken 
in hun werkzaamheden. Samen Sterk Zonder Stigma leidt ambassadeurs op en geeft deze ook dienstverleningsvormen 
mee. Via deze organisatie hebben de AIDEE’en de HOP-training leren kennen en de mogelijkheid gekregen om hier in 
opgeleid te worden.

De contacten met regionale cliëntenorganisaties, zoals de Kentering en het Zelfregiecentrum, worden ingezet om 
klanten door te verwijzen voor lotgenotencontact. De AIDEE’en brengen deze instanties onder de aandacht van klanten. 
Ook wordt de HOP-training bijvoorbeeld bij het Zelfregiecentrum gegeven, omdat daar een veilige omgeving is voor de 
deelnemers, maar ook omdat de samenwerking en verbinding nadrukkelijk wordt gezocht. 
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Bijlage 1: Gespreksmethodiek

Hieronder volgt de gespreksopzet van de AIDEE’en.

Aanmelding
• Via collega: aangegeven dat een gesprek met een AIDEE mogelijk is;
• Via klant direct: na een presentatie of als er bekendheid is dat gewerkt wordt met een AIDEE.

Uitnodigen
• Het 1e contact is persoonlijk. Uitnodiging bij voorkeur telefonisch, anders via e-mail of werkmapbericht.

Opening van het gesprek
• Via collega: vernomen dat u interesse heeft voor een gesprek met een ervaringsdeskundige;
• Via klant direct: u wilt een gesprek met een ervaringsdeskundige.

Inhoud eerste contact
• Als de klant het wil geeft de AIDEE een korte uitleg eigen ervaring (het gaat om de klant niet om mij);
• Wat zou u willen bespreken? Stukje inhoud om te verbinden;
• Korte schets expertise AIDEE;
• Afstemmen datum, tijd en locatie; 
• Aanbieden dat er iemand mee mag komen bij het gesprek;
• Bedanken voor het in gesprek willen gaan;
• Bevestiging afspraak sturen.

Ontvangst op gesprek
•  Ruimte laten voor late afzegging, wel meteen een nieuwe afspraak maken (het afzeggen gebeurt zelden bij 1e afspraak);
• Iets te drinken aanbieden;
•  Plek voor gesprek bespreken of dat akkoord is: de menselijke maat is hierbij leidend. Wat vindt de klant prettig?  

Wat vindt de ervaringsdeskundige prettig? Dit kan bijvoorbeeld in een informele setting zijn in het bedrijfsrestaurant 
of juist in een prikkelarme besloten gesprekskamer. 

• Aangeven dat het fijn is de klant te zien. 

Inhoud gesprek
• Eventueel kennismaken met begeleider (die doet vaak vanzelf een stapje terug in het gesprek);
• Klant bepaalt de inhoud van het gesprek;
•  Verbinding leggen met klant en veiligheid bespreken; een belangrijke eerste stap in het gesprek is de vraag of  

de AIDEE eerst iets over zichzelf zal vertellen of dat de klant liever zelf begint. Hier geldt ook weer: openheid  
(over de eigen kwetsbaarheid) brengt openheid.

•  Aangeven dat er verslag wordt uitgebracht aan AD of AID (inhoud verslag moet akkoord zijn voor klant). De AIDEE’en 
hebben vaak gesprekken met klanten die erg achterdochtig zijn ten aanzien van UWV. Daarbij is het soms nodig om 
expliciet afspraken te maken met de klant over wat wel en niet door te geven aan betrokken collega’s. Vooral de 
schaamte voor de symptomen van psychische aandoeningen of verslaving, zorgt ervoor dat het garanderen van 
vertrouwelijkheid heel belangrijk is.

•  Afbakenen waar het gesprek over gaat. Geen inhoud over regelgeving. Vragen daarover in verslag opnemen voor  
de AD of AID.
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Thematiek gedurende het gesprek
• Algemene thema’s die besproken worden tijdens een gesprek zijn ontwrichting, stigma, angst en schaamte;
•  Gezien de ervaringen van de ervaringsdeskundigen is het gesprek vaak specifiek gericht op verslavingsproblematiek, 

psychische aandoeningen of interesse in ervaringsdeskundigheid;
• 1: Verslavingsproblematiek:
 • Middel is van belang om te noemen;
 •  De meeste klanten zijn afhankelijk van wiet of alcohol (belangrijk om te weten: deze middelen zijn nog een beetje 

betaalbaar met een uitkering; cocaïneverslaving is niet te betalen met een uitkering);
 •  Gesprek gaat voornamelijk over motivatie om te stoppen. Hierbij zijn eerdere pogingen een goed houvast om het 

positieve te benaderen; 
 •  Doel van de klant is vaak iets te willen veranderen en dat vrij te kunnen bespreken;
 •  Advies: zoek behandeling en of lotgenotencontact op;
 •  Informeren of er sprake is van een lopende behandeling;
  • Waar en hoe gaat dat?
  • Zijn er afspraken gemaakt voor een behandeling?
   • Zo ja, geef aan wanneer dat start;
   • Zo nee, organisaties bespreken en vragen om bericht als er een afspraak is.
 • Het clean zijn en het werken als AIDEE zijn een voordeel in het gesprek. Het kan dus wel!
 • Belangrijk om te beseffen bij deze gesprekken: Let op de klant wil dit gesprek, dus is er al een positieve insteek.
• 2: Psychische aandoeningen:
 •  De diagnose is vaak helemaal niet zo van belang. Herkenning van emoties, dilemma’s en bronnen van schaamte is er 

al heel snel. Daar hoeven diagnoses niet voor overeen te komen.
 •  De vertrouwelijkheid (en daardoor de grotere openheid) door het lotgenotencontact ontstaat met een AIDEE soms 

al voor het gesprek goed en wel gestart is. 
 •  De insteek van een gesprek van mens tot mens (zonder een al vastliggende richting of doel), zorgt voor ruimte 

waarin thema’s bespreekbaar zijn waar de klant echt mee zit. Deze thema’s hoeven in eerste instantie niet direct 
iets met werk te maken te hebben. Wel zijn het vaak thema’s die belemmeren in de zoektocht naar passend werk. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘Wat vertel ik wel, wat vertel ik niet’.

 •  De klant geeft vaak aan dat het gehoord (en erkend) worden alleen al ervaren wordt als meerwaarde: iemand die in 
een wereld vol wachtlijsten, diagnoses, stigma’s en diskwalificaties, van mens tot mens praat over waar je tegenaan 
loopt als je moet leven met een psychische aandoening. Dit kwijt kunnen, kan de klant al een stap verder brengen.

 •  Mensen met psychosegevoeligheid ervaren vaak onbegrip, stigma en ook angst vanuit hun omgeving. Dit speelt niet 
in een gesprek met een AIDEE die zelf een psychosegevoeligheid heeft. Vaak is het uitwisselen van bekende (soms 
universele) ervaringen én juist heel persoonlijke ervaringen een onderdeel van de gesprekken. Deze bijdrage aan het 
ziekte-inzicht helpt in het herstel.

• 3: Interesse in ervaringsdeskundigheid:
 •  Informeren waarom iemand geïnteresseerd is;
 •  Welke stappen zijn al gezet?
  • Soms al uitgebreid met AD of AID besproken;
  • Soms informatief;
 •  De mogelijkheden worden aangegeven door te verwijzen naar websites of naar organisaties rond de woonplaats  

en de trainingen die daar worden aangeboden, zoals WRAP-training en ‘Wijzer werken met eigen ervaring’.  
Zelf bieden wij de HOP-training aan. In Nijmegen worden andere kortlopende trainingen aangeboden.

 •  Langere opleidingen worden altijd in overleg met de AD of AID besproken.

Afsluiten
• Samenvatten van het gesprek als basis voor verslaglegging aan collega;
• Ruimte voor vragen;
• Aangeven dat het fijn is als de klant iets laat weten over zijn vervolgstappen;
• Ruimte voor vervolgafspraak;
•  Positieve afsluiting en succes wensen met de stappen. Geen druk opleggen; dit werkt niet. Aangeven dat contact 

gezocht mag worden of dat de AIDEE zelf informeert. 

Opmerking
Voor zover hierboven de methodiek. Tijdens een gesprek kan de vraag een totaal andere zijn. Schulden, eenzaamheid  
of suïcidale gedachten komen vaak ter sprake. Hier is zeker aandacht voor en een luisterend oor. Ook hierbij wordt er 
gekeken naar het zoeken van hulp en doorverwijzen. Dan komt ook de methodiek weer naar boven: verbinden met de 
partijen die je nodig hebt.
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Bijlage 2
Belangrijkste uitkomsten Evaluatie inzet ervaringsdeskundige expertise (2018)

Uitkomsten evaluatie
Over het algemeen zijn de deelnemers aan de evaluatie positief over de inzet van de AIDEE’en binnen de dienstverlening 
van UWV WERKbedrijf. De verwachtingen zijn behaald of zelfs overtroffen. Hieronder wordt dieper ingegaan op de 
conclusies onderverdeeld naar het effect voor de klant, professional en de organisatie.

Klant 
De klanten die dienstverlening hebben ontvangen van de AIDEE’en ervaren deze als positief. Wij hebben uitvraag 
gedaan onder 15 klanten en de dienstverlening wordt gemiddeld gewaardeerd met een 8,5. De bevindingen van het 
effect van de inzet van de AIDEE’en zijn te groeperen rondom twee elementen, die overigens beide ook als verwachting 
werden gesteld.

Klanten geven aan dat contact met de AIDEE’en laagdrempeliger en gelijkwaardiger is dan met de professionals van 
UWV. Het gesprek met iemand die in dezelfde situatie heeft gezeten wordt als prettig ervaren, want het leidt tot meer 
begrip, herkenning en erkenning. Men voelt zich serieus genomen.

Daarnaast hebben klanten in de evaluatie teruggegeven dat de gesprekken met de AIDEE’en hebben bijgedragen aan 
het inzicht dat het mogelijk is om met een psychische kwetsbaarheid te werken. De AIDEE’en functioneren als rolmodel. 

Professional
Er werd door de professionals van UWV WERKbedrijf verwacht dat de komst van de AIDEE’en zou bijdragen aan het 
versterken van het vakmanschap van de professionals, het voeren van gelijkwaardige gesprekken met klanten, en voor 
meer openheid en veiligheid over psychische kwetsbaarheid op de werkvloer. Deze drie punten kwamen bij de evaluatie 
ook naar voren. Uit de evaluatie bleek daarnaast ook dat de AIDEE’en door de professionals worden ingezet tijdens de 
dienstverlening die professionals aanbieden. 

De professionals geven aan dat de bewustwording over problemen waar klanten mee te maken hebben is verhoogd. 
Problemen worden sneller herkend en men weet beter hoe men hier mee om moet gaan. De professionals consulteren 
de AIDEE’en bij het maken van de keuzes over de in te zetten dienstverlening.

Daarnaast hebben de professionals van de AIDEE’en geleerd hoe zij gelijkwaardige gesprekken kunnen voeren met 
klanten. Door het inzetten van eigen ervaringen, het praten over de problematiek en ‘oordeelloos’ luisteren ontstaat  
er een gelijkwaardigere relatie tussen professional en klant. Er is meer begrip voor de klanten en de gesprekken  
worden hierdoor menselijker.  

Door de aanwezigheid van de AIDEE’en wordt eigen kwetsbaarheid ook bespreekbaar onder collega’s.  
De professionals geven aan dat dit de onderlinge samenwerking en de dienstverlening richting klanten verbetert. 

Ten slotte geven de professionals aan dat de AIDEE’en een aanvulling zijn op de dienstverlening die de professional 
verlenen. De AIDEE’en worden bijvoorbeeld ingezet tijdens trainingen. Door hun verhaal te doen ontstaat er een 
dynamiek en een verregaande vertrouwelijke sfeer die de professionals zelf niet kunnen bewerkstelligen. 

Organisatie
Er werd verwacht dat de komst van de AIDEE’en zou leiden tot een verbetering van de contacten met externe partijen 
zoals GGZ-instellingen en dat het imago van UWV zou verbeteren bij deze organisaties. Daarnaast werd er verwacht dat 
hun komst zou bijdragen aan een bredere bewustwording over psychische kwetsbaarheid binnen de interne organisatie. 
Beide verwachtingen zijn ruimschoots overtroffen.

Er is veel ‘reuring’ ontstaan ontstaat bij externe partijen als GGZ-instellingen en belangenorganisaties. Deze partijen 
raken enthousiast over het idee dat UWV met ervaringsdeskundigen gaat werken en vinden dit een positieve 
ontwikkeling. Dit draagt bij aan een betere beeldvorming over UWV. De AIDEE’en hebben tevens meer inzicht geboden 
in de bedoeling en werkwijze van UWV, wat bijdraagt aan het begrip over UWV bij deze partijen.

De werkzaamheden van de AIDEE’en hebben zich binnen UWV niet beperkt tot het WERKbedrijf in Rijk van Nijmegen.  
De AIDEE’en hebben op meerdere plekken in het land werkzaamheden verricht. Er was uit de organisatie veel vraag, 
veel meer dan verwacht. Zelfs zoveel dat de verhouding tussen werkzaamheden op de eigen vestiging en op andere 
plekken soms niet in balans was.
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