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Wie zijn wij? 
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 Marieke van Keeken, ervaringsdeskundige 

 Joep Vesters, ervaringsdeskundige 

 Evert Spitz, adviseur werk 

 Peter Slaats, manager werkzoekendendienstverlening 

 Boudewijn Borghuis, arbeidsdeskundige 

 

 Allen werkzaam bij het WERKbedrijf van UWV in Nijmegen 

 



Workshop 
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 Aanleiding 

 

 Wereldcafé, drie rondes met 

   Stellingen 

 

 Korte terugkoppeling 

 



Aanleiding 
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 Convenant UWV – GGZ (2012) 

 

 MensenMetMogelijkheden (2013) 

 

 Inclusieve arbeidsmarkt  (2014) 

 

 IPS (2016) 

 

 Ervaringsdeskundigen (2017) 

 



Convenant UWV en GGZ 
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 Diverse initiatieven na convenant 
2012 GGZ Nederland en UWV 

 

 Lokaal: trajecten sociale 
activering bij ProPersona met 
wisselend succes 

 



Werken met ervaringsdeskundigen 
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Mensen Met Mogelijkheden 
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‘De professionals zelf hebben de mensen met een psychische kwetsbaarheid ook nodig om tot een andere 

mindset te komen. Onze oproep aan mensen met een psychische kwetsbaarheid is dan ook: stel aan de 

orde dat je niet gehoord wordt; professionals staan er open voor of zouden dat in ieder geval moeten doen. 

Geef goed aan wat je nodig hebt om te participeren in werk en je gelijkwaardig bejegend te voelen. Het is 

belangrijk dat ervaringsdeskundigen zich ook openstellen richting de professional. Voor beide partijen geldt 

dat men zich uit moet kunnen spreken als men weerstand voelt en er het gevoel is niet gehoord te worden. 

Professionals verzekeren je dat zij zo’n signaal serieus nemen en ervoor zorgen dat je wél gehoord wordt. 

Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen aangeven wat ze nodig hebben om goed te kunnen 

functioneren in werk. Als ervaringsdeskundige heb je zelf zicht op je eigen mogelijkheden in werk. Wees 

je bewust van wat jij nodig hebt om goed te kunnen functioneren in een organisatie. De professional heeft 

lef nodig om naast de ervaringsdeskundige te gaan staan, maar de ervaringsdeskundige ook om naast de 

professional te gaan staan’. 

 

 Quote uit het Inspiratieboek 

 http://www.mmm-mensenmetmogelijkheden.nl/professional 
 

http:///
http://www.mmm-mensenmetmogelijkheden.nl/professional
http://www.mmm-mensenmetmogelijkheden.nl/professional
http://www.mmm-mensenmetmogelijkheden.nl/professional


Taken ervaringsdeskundigen 
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 Ondersteuning van de professional:  

 kennisoverdracht  

 casuïstiek  

 Voorlichting 

 

 Bruggen slaan naar de doelgroep 

 

 Externe contacten, beeldvorming 

 

 Adviseren management UWV, beïnvloeden beleid 

Interview De Kentering, februari 2018 




