DRIJFVEREN VAN ERVARINGSDESKUNDIGEN IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG!
‘Opbouwen van een positieve identiteit’!
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Inleiding!
Ervaringswerkers hebben ervaring in het leven met een psychische aandoening. De specifieke kennis en
vaardigheden die ze tijdens hun herstelproces verwerven, benutten zij ten behoeve van lotgenoten,
!hulpverleners en de ruimere geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Door een tekort aan kennis over hun
!drijfveren ontstaat een gebrekkige afstemming tussen ervaringswerkers en hun werkcontext.!
!Huidige studie: Wat zijn de drijfveren van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg om !
!een rol als ervaringswerker op zich te nemen?!
!!
Resultaten!
!
!
Ervaringsdeskundigen wensen, via hun rol als ervaringswerker, te bouwen aan een positieve identiteit. !
Twee hoofddrijfveren, die in voortdurende wisselwerking staan, sturen ervaringswerkers aan in dit
groeiproces. Dit zijn een verlangen naar normalisatie en een drang naar stabilisatie. !
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POSITIEVE IDENTITEIT
!
erkend als volwaardig burger
!
gewaardeerde bijdrage leveren
levenszin & perspectief
!
jezelf mogen zijn
!
positieve zelfwaarde
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STABILISATIE

!

WISSELWERKING
drijfveren: drang naar stabilisatie
invloed van ervaringswerk op het
stabilisatieproces
ongedwongen engagement
valkuilen ontdekken
grenzen leren bewaken
daginvulling structuur & regelmaat
bij iemand terecht kunnen
nazorg organiseren
behoedzame benadering van hun
engagement
betrokken mét behoud van afstand
behoedzame zelfonthulling
realisme inbouwen
op tijd op de rem staan
doseren / keuzes maken in het aanbod

acceptabel evenwicht
ervaringswerk op maat
herstelvisie = oriënterend
begripvolle context

STABILISEREN
NORMALISEREN

spanningsveld
preoccupatie met zelfbehoud
“Is dit wel nog oké voor mij?”
grenzen overschrijden
“Niet meer zo ver laten komen!”
symbolische participatie
“Moet ik hier wel mee verder?”

drijfveren: verlangen naar normalisatie
een zinvolle tewerkstelling realiseren
lotgenoten helpen in herstel
optreden als belangenbehartiger
zinvol participeren
hulpverleners inspireren
de GGZ verbeteren
zich ontdoen van beperkende rolpatronen
“er bij horen” - maatschappelijke integratie
aanbod van kansen
een doel voor ogen hebben
erkenning / positieve feedback
bevestiging van competenties
het doorbreken van stigma en taboe
normaliserend verhaal brengen
verborgen identiteit onthullen

GEDEVALUEERDE IDENTITEIT
rand van de maatschappij
patiëntenrol - onbegrip
(zelf-)stigma
geheimhouding
lage zelfwaarde

Figuur 1: Drijfveren van ervaringsdeskundigen en hun continue wisselwerking

NORMALISATIE
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Methodologie!
• Semi-gestructureerde kwalitatieve interviews
met 14 ervaringsdeskundigen in de GGZ!
• 22 selectiegesprekken vooraf aan de
opleiding: ‘basistraject ervaringswerker’!
• Analyse door drie onderzoekers!
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Conclusie!
!
Door het vinden van een acceptabel
evenwicht tussen het verlangen naar
normalisatie en de drang naar stabilisatie
bouwen ervaringswerkers aan een !
positieve identiteit.!
!
!!
Aanbevelingen!
!
• Grotere aandacht en zorg vanwege
hulpverleners voor de drijfveren van
ervaringswerkers is belangrijk in functie van
het realiseren van een betekenisvolle
participatie van ervaringswerkers. !
• De resultaten zijn ondersteunend voor:!
o het inrichten van opleidingen!
o het opmaken van functieomschrijvingen!
o het uitbouwen van een supportief
werkklimaat!
De systematische participatie van
ervaringswerkers is hierbij aanbevolen.!
!
• Verder onderzoek is aanbevolen om het
inzicht te verfijnen in de (wisselwerking
tussen de) drijfveren van ervaringswerkers.!
(contact: joeri.vandewalle@ugent.be) !

