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Ervaringsdeskundige is sinds 2013 een beroep en sinds kort erkend door de
Nederlandse Zorgautoriteit. De auteur signaleert dat er in het veld van zorg
en welzijn echter een ongewenste situatie is ontstaan: ervaringsdeskundigen
profileren zich met persoonlijke ervaringen met ontwrichting en herstel,
terwijl professionele hulpverleners nog steeds wordt geleerd dat zij hun
persoonlijke ervaringen búiten de beroepsrol moeten plaatsen.
In dit proefschrift wordt het ontstaan van een nieuwe opleidingsroute
beschreven waarin hulpverleners (sociaal werkers) de mogelijkheid krijgen
om hun eigen cliëntervaringen en ervaringen met psychiatrie en verslaving
te benutten als extra deskundigheid in hun beroepsrol. Het onderzoek
legitimeert de combinatie van professionaliteit en ervaringsdeskundigheid.
Ervaringskennis is een verhalende vorm van kennis die berust op het
lichamelijk doorleefd hebben van grenzen van het menselijk bestaan.
Dit wordt in dit proefschrift een ‘existentiële grenssituatie’ genoemd.
Degene die herstelt van een verslaving heeft moeten omgaan met
grenzen van leven en dood, met eenzaamheid en verbinding, vrijheid
en beperktheid, schuld en verantwoordelijkheid, schaamte en trots. In
‘Ervaringsdeskundige zorg-en dienstverleners’ werkt de auteur dit uit in
het zogenaamde ‘existentieel boemerangmodel’. Bijzonder hierbij is dat de
auteur in persoonlijke tekstblokken ook haar persoonlijke en professionele
ontwikkeling als ervaringsdeskundig docent beschrijft.
Alie Weerman is psycholoog en werkt als docent en onderzoeker bij
de Chr. Hogeschool Windesheim in Zwolle. Zij is coördinator van de
afstudeerrichting Ervaringsdeskundigheid in de opleidingen op het
gebied van Social Work. Zij is gespecialiseerd in sociaal werk in de
GGZ en verslavingszorg, met name dat van de GGZ-agoog.
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In ‘Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners’ beschrijft Alie Weerman
een innovatieve onderwijspraktijk binnen het sociaal werk. Het boek biedt
daarnaast een existentiële beschrijving van herstel van verslaving en geeft
een persoonlijk voorbeeld van de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid
binnen het sociaal werk.
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