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DOSSIER
Ervaringsdeskundige coaches

PROFESSIONALS 
BLIJVEN ZICH 
ONTWIKKELEN 
“Ik ben ervan overtuigd dat mensen met reuma 
veel hebben aan deze nieuwe 
ervaringsdeskundige coaches.” Robbert Janssen, 
directeur Centrum Chronisch Ziek en Werk, leidt al 
zes jaar voor twintig patiëntenorganisaties 
ervaringsdeskundige coaches op. In januari 
werden Trudie Pasterkamp en Belinda Schutte na 
een gedegen opleiding ervaringsdeskundige 
coaches voor mensen met reuma.

Veel mensen met reuma hebben moeite om hun aandoening te 
combineren met een baan. Werken met reuma vraagt van zowel 
werkgever als werknemer flexibiliteit én duidelijkheid. Het is fijn 
als je in zo’n situatie wordt geholpen. De coaches zetten hun 
eigen ervaring met reuma in om werknemers met reuma te on-
dersteunen in accepteren, doseren en communiceren. 

De ervaringsdeskundige coaches hebben al een afgeronde hbo- 
of wo-opleiding en werkervaring op het gebied van mens en 
arbeid (bijvoorbeeld als arbeidsdeskundige of als loopbaanadvi-
seur) of op het gebied van mens en gezondheid (denk aan een 
fysiotherapeut). Het Centrum Chronisch Ziek en Werk traint deze 
professionals om nu ook hun ervaringsdeskundigheid te ontwik-
kelen en te kunnen gebruiken als extra middel om andere men-
sen te helpen. “Die ervaringsdeskundigheid is onderscheidend 
en maakt de inzet van de coaches uniek”, zegt Janssen. CCZW 
verzorgt de training en certificering en Nationale Vereniging 
ReumaZorg Nederland zet de coaches in. Er zijn nu vier gecerti-
ficeerde ervaringsdeskundige coaches.

De coaches weten uit eigen ervaring welke invloed reuma kan 
hebben op het vinden en behouden van de juiste studie- en 
werkplek. “Die eigen ervaring is zo belangrijk”, benadrukt 
Janssen. “We dwingen iedereen tijdens de opleiding goed na te 
denken op de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundig-
heid op de rol als professional? Op welke manier zet je je erva-

ringsdeskundigheid in en heeft het toegevoegde waarde?” 
Andere vragen zijn: wat maakt iemand een goede (ervarings-
deskundig) coach? Wat zijn jouw kwaliteiten en valkuilen als 
(ervaringsdeskundig) coach? Spannend is de reflectie op het 
eigen ziekteproces. Wat zou je met de inzichten die je nu hebt, 
anders doen? Als je jezelf zou coachen, hoe zou je dat dan 
doen?”

“Er is nog veel te winnen in de communicatie met werkgevers.” 
vertelt ervaringsdeskundig coach Margret Arts. Zij doorstond 
vorig jaar het eindgesprek met glans. “Kleine aanpassingen 
kunnen al een wereld van verschil betekenen. Denk aan: een 
andere werkplek, aangepaste werktijden of een ander rooster. 
Openheid naar collega’s en leidinggevenden over wat je wel en 
niet kunt, kweekt ook begrip. Je wilt niet zeuren over je reuma, 
maar als je wil blijven werken, is erover praten belangrijk!”

“We zitten er met plezier bovenop”, laat Janssen weten. “Als 
onze coaches zich verder willen ontwikkelen, dan gaan we 
samen kijken naar de mogelijkheden.”
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“Gaandeweg het traject werd het mij duidelijk dat 
ik binnen mijn grenzen goed kan bewegen, maar 
dat ik dan wel die grenzen moet accepteren.” 
Belinda Schutte, bedrijfsmaatschappelijk werker, 
heeft zich voor dit jaar ten doel gesteld los te laten 
waar ze geen (directe) invloed meer op kan 
uitoefenen. “Om met psychiater Menno Oosterhoff 
te spreken: Loslaten wordt mijn nieuwe houvast.” 

“Ik wilde altijd maar door en net doen of er niets aan de hand 
was. Nu plan ik al mijn activiteiten zorgvuldig. Zo verdeel ik 
mijn energie en blijf ik een prettig mens.” Belinda Schutte werkt 
als bedrijfsmaatschappelijk werker vanuit haar eigen bedrijf en 
heeft dagelijks te maken met medewerkers die zijn uitgevallen of 
dreigen uit te vallen. “Ik ondersteun op verzoek van bedrijfsarts, 
leidinggevende of HRM de werknemer bij re-integratie en duur-
zame inzetbaarheid. De bedrijfsmaatschappelijk werker brengt 
samen met medewerkers in kaart wat hinderende en wat onder-
steunende factoren zijn bij de uitvoering van hun taken. Ik bege-
leid de medewerkers bij het vinden en houden van een effec-
tieve balans. Met medewerkers die zijn uitgevallen onderzoek ik 
wat de reële belastbaarheid is en in welk tempo de medewerker 
duurzaam terug kan keren in uren en taken. Dit gebeurt altijd in 
nauwe samenwerking met bedrijfsartsen, leidinggevenden en 
HRM diensten.”
 
Beter beschikbaar
Hoewel het onderwerp ‘chronisch ziek en werk’ langzamerhand 
beter bespreekbaar wordt, is Belinda ervan overtuigd dat er nog 
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veel te winnen is door goede voorlichting en communicatie rich-
ting werkgevers. “Ik denk dat ik daar vanuit mijn functie een 
bijdrage aan kan leveren, juist omdat ik heel praktisch vanuit de 
casus adviseer aan de werkgever. Op die manier kan ik advies 
op maat geven en kan ik tegelijkertijd een stukje algemene voor-

lichting meenemen in mijn advies. Ik merk dat dit door veel lei-
dinggevenden op prijs wordt gesteld.”
Belinda werd trainer bij Reuma Uitgedaagd! “En zo groeit bege-
leiden bij chronisch ziek/leven met een beperking steeds meer 
uit tot mijn specialisme. En weet ik van mijn ‘probleem’
steeds meer mijn kracht te maken. 
Ze wilde die basis verder verstevigen en meldde zich aan voor 
het opleidingstraject ervaringsdeskundig coach. 

Eigen regie
“Ik wilde die stap zetten en verder gaan. Ik ben vanuit mijn ei-
gen verwerking in staat te erkennen hoe belangrijk eigen regie 
is en ik kan aansluiten bij de kracht van mensen. Accepteren wat 
je niet kunt veranderen, is bij mij al jong begonnen. Mijn omge-
ving ging niet veranderen. Ik heb geleerd te denken om in mo-
gelijkheden te denken, in groei en in het veranderen van de 
omstandigheden (omgeving). Het verschil tussen zichtbaar en 
onzichtbaar zijn.” Kwetsbaarheid benoemen en inzetten is een 
teken van kracht, heeft ze ervaren. “De belangrijkste les is dat ik 
het heel bevrijdend vond en vind om reuma en pijn ‘gewoon’ bij 
mij te laten horen. Iedereen weet dit nu en houdt er rekening 
mee. Ik hoef geen façade op te houden.”
Belinda blijft alert. “Ik help anderen maar ik blijf me er voortdu-
rend van bewust dat ook mijn proces geen statisch proces is, 
dat ik steeds moet onderzoeken of het evenwicht nog klopt. Wat 
investeer ik en wat krijg ik er voor terug? Ik zeg tegen bijna ie-
dere cliënt: ‘Je moet het wel zelf doen, maar dat wil niet zeggen 
dat je het alleen moet doen.’ Dat is een regel die ik ook zelf 
zeker niet moet vergeten.” 

Precies wat ze zocht
Het opleidingstraject was precies wat ze zocht. “Dit mooie tra-
ject heeft me veel gebracht. Herkenning en erkenning, saamho-
righeid en confrontatie. Voortdurend reflecteren hoort bij mijn 
vak, maar reflecteren op ervaringsdeskundigheid heeft veel nieu-
we inzichten gebracht.” 
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‘CHRONISCH ZIEK EN WERK’ WORDT LANGZAMERHAND 
BETER BESPREEKBAAR

NODIG OM TE KUNNEN 
FUNCTIONEREN

Dit heeft een ervaringsdeskundig coach no-
dig om te kunnen functioneren:
1. kennis over je eigen lichaam, geest, je ei-
gen gedrag en handelen en persoonlijk her-
stel; 
2. kennis over hoe dienstverleners, hulpver-
leners en zorgsystemen werken, over thera-
pieën en bijwerkingen, over hun toeganke-
lijkheid en over hoe je het beste daarvan ge-
bruik kunt maken in jouw herstel; 
3. kennis over maatschappelijke reacties; 
die kunnen zowel positief als negatief zijn: 
inclusie en exclusie en kennis over maat-
schappelijk herstel;
 4. kennis over hoe je mensen met gelijk-
soortige ervaringen of in gelijksoortige situ-
aties kunt steunen in hun herstel, en toege-
spitst op dit programma, in hun weg naar 
participatie.
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‘TROTS OP  
MEZELF EN OP  
ALLE COACHES  
DIE DIT TRAJECT 
HEBBEN GEVOLGD’
Haar vraag om opgeleid te mogen worden tot ervaringsdeskundige 
coach is een logische stap voorwaarts. “Door mijn eigen ervarin-
gen, mijn kennis en opleidingen kan ik hier anderen helpen.”
Trudie Pasterkamp slaagde met vlag en wimpel. “Dit certificerings-
traject heeft me meer gebracht dan ik überhaupt had kunnen be-
denken. Trots ben ik op mezelf en op alle coaches die dit traject 
hebben gevolgd, dankzij en ondanks ieders ziekte zijn we in staat 
geweest om iets positiefs neer te zetten”

Trudie Pasterkamp doorstond vrijdag 26 januari 
de eindtoets. Ze maakte de laatste jaren veel mee 

en geniet van de positieve draai die haar leven 
kreeg. 

“In 2010 kreeg mijn partner een hartaanval en ik nog geen 
week later een acute aanval van reumatoïde artritis. Binnen een 
paar dagen kon ik niets meer zelfstandig. Mijn wereld lag op 
zijn kop.” Trudie werkt voor de Dienst Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in Rotterdam. Haar taken waren onder an-
dere het begeleiden van cliënten naar een betaalde baan, naar 
vrijwilligerswerk of samen met de cliënt aan een plan werken om 
belemmeringen aan te pakken. Haar werkgever, de gemeente 
Rotterdam, liet Trudie niet in de steek. “Daar waar ik te snel wil-
de gaan hield mijn bedrijfsarts mij tegen en samen hebben we 
gewerkt aan een re-integratieplan. Ook nu nog, inmiddels zeven 
jaar verder, was het onlangs geen enkel probleem om mijn werk-
plek aan te passen.”
Inmiddels werkt Trudie in een wijkteam en zijn haar taken uitge-
breid. “Ik begeleid cliënten die vastgelopen zijn in hun leven, 
bijvoorbeeld door een scheiding, psychische problemen, ziekte 
of baanverlies.” 
In 2015 volgde ze de opleiding Intuïtief coachen. “Ik wilde op 
een professionele manier, vanuit mijn gevoel, mensen coachen 
om mensen te helpen bij essentiële vraagstukken over hun leven 
en werk. Deze opleiding veranderde mijzelf als mens maar ook 
hoe ik anderen  begeleid bij vragen over het leven, relaties en 
werk.”

Fasen in de groei naar ervaringsdeskundig-

heid:

Fase 1 - Ervaring: je zit in een ziekteproces 
en ervaart dit als zodanig.
Fase 2 - Ervaringskennis: tijdens deze erva-
ring doe je kennis op van het ziektebeeld, 
van de behandeling en alles wat daarom-
heen gebeurt.
Fase 3 - Ervaringskunde: ervaring en kennis 
krijgen een plaats in jouw leven.
Fase 4 - Ervaringsdeskundig: je bent in 
staat om met de eigen kennis en kunde an-
deren te helpen en te ondersteunen.

Ervaringsdeskundige coaches is een project 
van Nationale Vereniging ReumaZorg 
Nederland. 
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