
Esperto

Onze ervaringsdeskundigen binnen YUNECO



Een boodschap van ons voor jullie



De groep Esperto is gegroeid uit een oproep gelanceerd via YUNECO 

Crosslink, waarbij we niet enkel  de  verbindingen  willen leggen 

tussen de hulpverleners, maar evenzeer met de 

ervaringsdeskundigen.  Het belang van kennisdeling vanuit het 

perspectief van de ervaringsdeskundige is cruciaal om tot een betere, 

gedragen hulpverlening te komen.

We spreken van ervaringsdeskundigheid in verhouding 

tot : 

• Ervaring : door dingen mee te maken

• Ervaringskennis: delen van ervaringen met 

lotgenoten en samen nadenken

• Ervaringsdeskundigheid : ervaring en 

kennis worden op een professionele 

manier ingezet ten behoeve van 

anderen



Cliënten, noch hulpverleners zijn gewend om te denken 

in termen van hoop, eigen kracht, eigen deskundigheid 

en persoonlijke mogelijkheden van cliënten.  Om dit te 

realiseren is er inzet van ervaringsdeskundigen nodig.

Ervaringsdeskundigen :

• maken ruimte voor groei en ontwikkeling

• Kunnen belangrijke ondersteuners zijn, ook voor de 

cliënt

• Leggen meer de nadruk op groei en hoop

• (H)erkenning en zich begrepen voelen



Van waaruit?
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Van waaruit?
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Eigen ervaring

• Geleerd uit minder goede ervaringen

• Mij sterker gemaakt

• Mij mee gevormd

• Zoektocht naar gepaste zorg

• Leren kennen van de mensen achter de zorg, naar 

verbinding en authenticiteit van beide

• Zoeken en proberen vinden van de persoon met de 

juiste accenten

• Spreken van herstel en jammer genoeg niet van 

genezing

• Leren zinvol en volwaardig leven met een fysieke 

beperking en psychische kwetsbaarheid



Is niet iedereen psychisch 
kwetsbaar in meerdere of 
mindere mate en is die 
vaststelling ook niet 
overwegend positief dan ?

Laat ons doel zijn om te streven naar hoop(verlening)!


