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Ervaringsdeskundigen

Geen woorden, maar daden.

Dat zou de slogan kunnen zijn van de ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting binnen de fede-
rale overheidsdiensten. Klantgerichtheid en codesign zijn vandaag sleutelbegrippen in elk pleidooi voor mo-
dernisering van de overheidsdiensten. Die modernisering - samen met een verhoogde efficiëntie - kan enkel 
waargemaakt worden door klantgerichtheid als essentieel onderdeel te integreren in de dienstverlening 
aan het grote publiek. Dat is iets wat de ervaringsdeskundigen in de federale administraties al 10 jaar lang in 
de praktijk brengen. Zonder mooie terminologie, maar met concrete daden. En dit via een nauw samenwer-
kingsverband tussen de POD Maatschappelijke Integratie, de partnerorganisaties en de ervaringsdeskundigen 
zelf. Ook het regeerakkoord van de regering Michel zet daar bewust op in: “(…) de federale overheidsdien-
sten verdienen het vertrouwen van burgers en ondernemingen. De overheid wordt aldus een moderne klant- 
en resultaatsgedreven organisatie die meebouwt aan een project ten dienste van samenleving en economie”. 
 
Ik ben trots dat de toepassing van de methodologie van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting en de 
ontwikkeling ervan werd toevertrouwd aan de POD MI. In een steeds complexer wordende samenleving helpen we de 
burger zijn weg te vinden in het labyrint van diensten op vlak van sociale zekerheid en overheid. Dat is meteen ook onze 
missie: ervoor zorgen dat iedereen de fundamentele sociale rechten effectief kan genieten. Dankzij de steun van het 
Europees Sociaal Fonds en het engagement van talrijke federale instellingen hebben we tastbare resultaten geboekt. 
We verhoogden de toegankelijkheid van de diensten en versterkten daarmee het vertrouwen van de burger. Tegelijk 
introduceerden we met de ervaringsdeskundigen een nieuw type van experten en kennis bij de federale overheid. 
Armoede en sociale uitsluiting zijn perfect te beschrijven en rationeel te analyseren. We hebben daar-
voor uitstekende instrumenten zoals het Federaal jaarboek armoede en sociale uitsluiting. Maar om ar-
moede écht te begrijpen, moet je weten wat het doet met mensen. Hoe het van binnen voelt om arm 
te zijn, om uitgesloten te worden. Begrijp je klanten en kan je met hen meedenken, dan kan je ook je 
dienstverlening op hen afstemmen en je openstellen voor hun noden. Dat is de kernopdracht van de er-
varingsdeskundigen: zij vormen de brug tussen 2 werelden (de wereld van de overheidsdiensten met 
een middenklassecultuur en de wereld van mensen in armoede) en ze bemiddelen in beide richtingen. 
 
Met dit boek willen we deze methodologie duidelijk kaderen in het licht van veranderingsgericht manage-
ment. Het volstaat niet om een paar ervaringsdeskundigen aan te werven om alle problemen van de dienst-
verlening van de overheid op te lossen. Als het daarbij blijft, is het niet meer dan een sociaal imago en pure 
window dressing. Om echt sociaal te zijn, effect te hebben en in te grijpen op de dienstverlening moet de 
methodologie deel uitmaken van een globaal veranderingstraject dat gericht is op klanten en sociale ef-
fectiviteit. Deze methodologie is geen mirakeloplossing, maar wel essentieel om de diversiteit van het pu-
bliek recht aan te doen. Om de dienstverlening ook open te breken voor mensen in armoede. De aan-
pak is gestoeld op waardes die cruciaal zijn in elk veranderingstraject: innovatie, participatie en engagement.  
 
Intussen hebben we al een hele weg afgelegd. Zo is de functie van ervaringsdeskundige als generiek ingeschre-
ven in de cartografie van de functies op federaal niveau. Bovendien heeft onze partnerorganisatie Selor ervoor 
gezorgd dat de ervaringsdeskundigen via erkenning van de Eerder Verworven Competenties toegang kre-
gen tot niveau C om hun mobiliteit te garanderen. De duurzame verankering van ervaringsdeskundigen in de 
federale overheidsadministratie gaat gestaag verder. Door nauw samen te werken met het RIZIV streven we 
er bv. naar om de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg te verbeteren voor de meest kwetsbare burgers. 
 
De uitdagingen blijven echter groot… Wil de overheid haar rol blijven vervullen, dan is continue ver-
andering een noodzaak. Net zoals ademen. Stop je ermee, dan is het ‘over and out’. In dat verande-
ringsproces is de methodologie van ervaringsdeskundigen een essentieel onderdeel. Met dit boek 
willen we elke overheidsmanager een houvast bieden om dit veranderingstraject aan te vatten en de me-
thodologie toe te passen. Ik hoop dat jullie er duurzaam mee aan de slag gaan. Geen woorden, maar daden. 
 
Veel succes!

Julien Van Geertsom,  
voorzitter van het directiecomité van de POD Maatschappelijke Integratie



Een complexe wereld vereist een moderne overheid. 

Een modern bestuursapparaat vereist gekwalificeerde ambtenaren om deze complexiteit in regels en procedures 
te kunnen vervatten. 

Maar net die vertaling van wetgeving in procedures durft al eens boven de hoofden van de burger te groeien. Als 
overheid je diensten openstellen naar elke burger is dan ook een enorme uitdaging.

Begrijpbare informatie, een luisterend oor, dat extra duwtje in de rug om op zijn recht te kunnen staan... Het maakt 
voor mensen in armoede - soms letterlijk - een wereld van verschil.

Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting vervullen hierbij een belangrijke rol. 10 jaar tonen ervarings-
deskundigen intussen het belang aan van een laagdrempelige overheid. 

Zij vervullen een brugfunctie tussen de overheid en de burger; ze kunnen beter dan wie ook verdoken drempels 
detecteren die mensen weerhouden om contact op te nemen met onze diensten. 

De blik van ervaringsdeskundigen is ruimer dan de eigen doelgroep: een betere dienstverlening voor alle burgers 
staat centraal. Ervaringsdeskundigen moeten er mee voor zorgen dat besturen geen verhaal wordt ‘door hogerop-
geleiden, voor hogeropgeleiden’, maar toegankelijk blijft voor elke burger. Door de visie van ervaringsdeskundigen 
in armoede en sociale uitsluiting te integreren binnen de federale diensten, kunnen we de dienstverlening beter 
afstemmen op de reële noden van de burgers, onze klanten. Ervaringsdeskundigen putten hiervoor uit hun eigen 
ervaring, hun eigen verhaal en weten dit om te zetten in kennis die een meerwaarde biedt in ons streven naar een 
klantgerichte aanpak.

Geen theoretische boekenwijsheid, maar kennis gebaseerd op praktijk. 

Aristoteles en Francis Bacon wisten het al voor ons: ‘Echte kennis is geworteld in ervaring’.

Ervaringsdeskundigen kunnen echter maar succesvol hun ervaring in een organisatie binnenbrengen, wanneer er 
van de partnerdienst een concreet engagement uitgaat. Als de functie van ervaringsdeskundige goed omkaderd en 
ingebed wordt in de structuur van de organisatie, kan de expertise belangrijke elementen naar boven brengen en 
ons doen nadenken om het beter te doen, efficiënter, effectiever. De methodologie ervaringsdeskundigen gaat uit 
van de kracht van samenwerking, samen met hun collega-ambtenaren, samen met andere diensten. 

Dit vereist een open houding van de dienst, een wil om effectief ten dienste te staan van elke burger. 

De uitdagingen zijn groot. De kwaliteitseisen al evenzeer. Een gedegen selectie, opleiding en begeleiding van erva-
ringsdeskundigen en een degelijke integratie van de functie binnen de organisatie, moeten blijven garanderen dat 
we de noodzakelijke input krijgen om ons doel te bereiken: toegankelijk zijn voor elke burger.

Aan de slag!

Elke Sleurs, 
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding
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De federale overheidsdiensten werken elke dag aan het welzijn 

en de sociale zekerheid van alle burgers van ons land. Dag na 

dag streven ze ernaar dat elke burger toegang heeft tot de fun-

damentele sociale diensten waarop hij recht heeft (…) Er gaapt 

een diepe kloof tussen mensen die in armoede leven en de rest 

van de samenleving. Die kloof situeert zich op verschillende 

maatschappelijke terreinen en meestal op verschillende terrei-

nen tegelijk. Het gaat onder andere over een kloof op het vlak 

van opleiding, gezondheid, huisvesting, taal, inkomen, sociaal 

netwerk, participatie, .... 1.  

De methodiek ‘ervaringsdeskundigen’ wil een antwoord bieden op 

deze problematiek.



1.1 WAT ZIJN ERVARINGSDESKUNDIGEN EN WAAROM DIT INITIATIEF?

Een ervaringsdeskundige is “een persoon die armoede en sociale uitsluiting gedurende lange 
tijd heeft ervaren, die ervaring heeft verwerkt en verruimd en via een opleiding houdingen,  
vaardigheden en methodes aangereikt kreeg om de verruimde armoede-ervaring deskundig aan 
te wenden in een of meer sectoren die met mensen in armoede te maken hebben”2.

Ervaringsdeskundigheid, dat is vooral een menselijke ervaring, een ervaring van solidariteit op 
het kruispunt van verschillende acties en benaderingen: armoedebestrijding, gelijke kansen, maat-
schappelijke integratie, maar ook een grotere doeltreffendheid van de overheid, coproductie of 
betrokkenheid van de gebruikers bij de verlening van diensten, modernisering van de overheid 
of innovatie binnen de overheidsdiensten.

Het idee om in de overheidsdiensten personen op te nemen die zelf in onzekerheid hebben 
geleefd zodat de overheid meer rekening houdt met de realiteit van deze burgers is uiterst  
innoverend, zelfs uniek in Europa.

Elke vorm van armoede en sociale uitsluiting wegwerken blijft moeilijk. Veel mannen en vrouwen, jong 
en minder jong, alleenstaanden en gezinnen, mensen met en zonder diploma, blijven verwikkeld in talloze  
problemen en zijn slachtoffer.  

BAERT H., DROOGMANS A. (2010) Bind-Kracht door Basisschakelmethodiek. Een opstap in armoe-
debestrijding, Leuven, LannooCampus.

De term ‘ervaringsdeskundige inzake armoede en sociale uitsluiting’ omvat verscheidene zaken. Er is het 
aspect van de ‘ervaring’, dat onmiddellijk in verband wordt gebracht met het begrip van ‘deskundige’. Dat 
is op zich geen onbekend gegeven: ervaring brengt immers vaak deskundigheid mee. Wat zo bijzonder is, 
is het gebied waarop de ervaring is opgedaan. Armoede en de sociale uitsluiting die er het gevolg van is. 
Of omgekeerd. Dat ervaring kan leiden tot ‘bekwaamheid’ op dit gebied zou niemand mogen verbazen. 
Maar dat deze bekwaamheid - opgedaan door ervaring - gebruikt zou kunnen worden als instrument om 
te strijden tegen armoede en sociale uitsluiting en om de kloof te dichten die bestaat tussen armen en de 
rest van de samenleving, dat vormt toch een uniek gegeven. 

Els VAN WEERT (2006), Staatssecretaris voor duurzame ontwikkeling en sociale economie3, tijdens het 
colloquium “Betrokkenheid van de ervaringsdeskundigen inzake armoede en sociale uitsluiting binnen de 
federale overheidsdiensten”, 22 november 2006 
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Ervaringsdeskundigen beschikken over ervaring die verwerkt is  
tot kennis; het zijn deskundige professionals die een regelma-
tige begeleiding en een voortgezette opleiding moeten krijgen en in  
contact moeten blijven met het terrein. En een logica van bemiddeling  

volgen, nooit een van confrontatie.

Julien Van Geertsom
Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie



Een dergelijk idee is trouwens onontbeerlijk in een context waarin het percentage van het risico 
op armoede van de Belgische bevolking 15,1%4 bedraagt en heel wat waarnemers, waaronder 
de OCMW’s, vrezen dat deze onzekerheid de komende jaren nog zal verergeren en ze bena-
drukken dat alle indicatoren betreffende armoede in het rood staan:

• meer dan 15% van alle inwoners van ons land leeft onder de Europese armoedegrens; 
18,5% van de kinderen leeft in armoede;

• 336 000 personen slagen er niet in hun leningen terug te betalen;
• meer dan 100 000 gezinnen zitten in een collectieve schuldenregeling;
• het aantal leefloners overschrijdt de 95 000; ongeveer 45 000 personen hebben recht op 

gelijkwaardige sociale steun;
• meer dan 20 000 gezinnen zijn het afgelopen jaar bedreigd met uithuiszetting;
• steeds meer mensen doen een beroep op het OCMW voor verschillende vormen van 

sociale steun;
• armoede treft een steeds uiteenlopender en jonger publiek5.

Overeenkomstig het gelijkheidsbeginsel van de openbare dienst6, moeten de overheden zich 
echter richten tot 100% van de begunstigden en mogen ze niemand uitsluiten. Mensen die in 
onzekerheid leven, worden de facto echter vaak uitgesloten om diverse redenen:

• ze kennen hun rechten niet;
• ze weten niet tot wie ze zich moeten richten;
• ze worden vaak geconfronteerd met een administratief jargon dat ze niet begrijpen;
• ze zijn bang van wat voor hen een administratieve machine lijkt;
• …

Voor mensen in armoede blijft het gelijkheidsbeginsel dus iets zeer theoretisch. Zo-
als de POD Maatschappelijke Integratie benadrukt “wordt regelgeving meestal op-
gesteld vanuit en voor het modale gezinssysteem, wat maakt dat armen voor allerlei 
rechten uit de boot vallen. Mensen in armoede kunnen die kloof niet op eigen kracht 
overbruggen aangezien er vanuit de samenleving een uitsluitingsdynamiek werkzaam is 
die deze kloof in stand blijft houden”7. Willen we als overheid die kloof toch overbrug-
gen, dan kunnen we dat niet doen zonder mensen met armoede-ervaring te betrekken. 
 
Het gaat er voornamelijk om de toegang van mensen die in onzekerheid leven tot de overheids-
diensten in het algemeen te verzekeren.
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Wij weten allemaal dat er van een democratische, egalitaire samenleving geen sprake kan zijn zonder een 
overheid waarin iedereen een plaats heeft, zonder overheidsdiensten binnen handbereik van elke burger. 

Christian DUPONT (2006), Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Gelijke  
Kansen en Grootstedenbeleid8 , tijdens het colloquium voor de tussentijdse evaluatie van het project 
“Ervaringsdeskundigen inzake armoede en sociale uitsluiting binnen de federale overheidsdiensten”,  
23 november 2006 

1.2 HOE IS DE METHODIEK 'ERVARINGSDESKUNDIGEN' ONTSTAAN?

Het concept “Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting binnen de federale  
overheidsdiensten” werd in 2004 in het leven geroepen om armoede en sociale uitsluiting te 
bestrijden, tijdens een buitengewone ministerraad gewijd aan sociale zaken die in maart 2004  
in Oostende werd gehouden. Sinds 2006 wordt het ondersteund door de programma’s van  
het Europees Sociaal Fonds dat, samen met de lidstaten, programma’s cofinanciert die bestemd 
zijn voor de ontwikkeling van human resources.

In Vlaanderen bestonden er al verscheidene jaren ervaringsdeskundigen, in het kader van de 
strijd tegen armoede.

Geleidelijk aan werden er ervaringsdeskundigen gerekruteerd, opgeleid en geïntegreerd in ver-
scheidene administratieve diensten, gaande van 2 in 2004 tot 30 ongeveer 10 jaar later. Het 
succes is duidelijk. Maar ten opzichte van de 60 000 federale ambtenaren is dit een druppel op 
een hete plaat. Uiteraard is de aanwezigheid van ervaringsdeskundigen niet in alle overheden 
relevant, maar ze is het zeer zeker wel in de sociale sector en in de sectoren die rechtstreeks te 
maken hebben met mensen in armoede en hun sociale rechten.

Stukje bij beetje werden verscheidene partnerschappen tot stand gebracht met diverse over-
heden (HZIV9, RVA, …). In een eerste fase was het doel het aantal ervaringsdeskundigen binnen 
de FOD’s te vermenigvuldigen. Vandaag is het doel hun deelname uit te diepen en hun aanwezig-
heid binnen de instellingen te verankeren.

De opeenvolgende regeringen hebben hun vertrouwen in deze methode behouden en blijven 
prioriteit geven aan de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. 

Zo heeft de Regering-Di Rupo in december 2011 verzekerd dat ze “een prioriteit wilde  
maken van een beleid dat gericht is op de actieve maatschappelijke integratie van de burgers en 
dat hen tegen sociale uitsluiting beschermt” en dat ze erop toe ziet “dat de medewerking van 
ervaringsdeskundigen aan de bepaling van het beleid dat betrekking heeft op dit publiek wordt 
verder gezet”10.

Ervaringsdeskundigen
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Wat dit project uniek maakt, is de betrokkenheid bij een structuur, op 
lange termijn, van mensen die hun bekwaamheid hebben opgedaan 

door ervaring en niet door academische kennis…

Frederic  Lemaire 
Franstalig coördinator van de ervaringsdeskundigen  

binnen de POD Maatschappelijke Integratie

In oktober 2014 heeft de regering-Michel zich ook geëngageerd om erop toe te zien “dat de 
middelen voor de strijd tegen armoede worden ingezet opdat zo veel mogelijk mensen uit de 
armoede worden gehouden”11. Hij drukte de bevolking op het hart: “Ook tijdens de periode dat 
men een sociale uitkering geniet, mag niemand uit de boot vallen”. Hij beloofde ook het werk 
van de ervaringsdeskundigen te evalueren en bij te sturen.

Deze verklaringen worden niet alleen ingegeven door het niveau van armoede in ons land en 
de alarmsignalen die door de actoren op het terrein worden uitgezonden. De strategie EU 2020 
voor een slimme, duurzame en inclusieve groei heeft als ambitieuze doelstelling voor 2020 ook 
de vermindering met minstens 20 miljoen van het aantal mensen die in armoede en uitsluiting 
leven.

1.3 WAAROM EEN BOEK EN VOOR WIE?

De methodiek ‘ervaringsdeskundigen’ mag niet worden beschouwd als de enige hoeksteen van 
een initiatief inzake de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting of integratie in het beroepsle-
ven. Door deze methode toe te passen, wil men bepaalde gebruikers van de overheid beter be-
grijpen om hen diensten aan te bieden die zij het meest nodig hebben in een logica van inclusie. 
Ze past dan ook perfect in het kader van de modernisering van de overheid, die al jaren geleden 
van start gegaan is in zowel België als het buitenland, en haar doelstellingen van doeltreffendheid, 
prestaties en klantvriendelijkheid.

Deze methode draagt ook de genen van een ambitieus transformatieproject, dat de overhe-
den ertoe aanzet naar zichzelf te kijken door de ogen van een bepaald soort gebruikers en te 
aanvaarden dat ze zichzelf daardoor onvermijdelijk in vraag moeten stellen. Applaus voor deze 
overheden die, ondanks het innoverende karakter van het concept, het erop hebben gewaagd, 
sommige onder hen zelfs al verscheidene jaren.

Dit boek is bedoeld voor hogere kaders en bestuurders van overheden die reeds ervarings-
deskundigen tewerkstellen en die nieuwe ideeën zouden kunnen vinden om hun slagkracht te 
vergroten. Tegelijk richt het zich tot de overheden die nog overtuigd moeten worden van de 
toegevoegde waarde en de concrete inbreng van deze deskundigen.

Dit werk werd mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds,  
de medewerking en de beschikbaarheid van verscheidene leidinggevende ambtenaren van  
Belgische federale overheidsdiensten, de deelname van de ervaringsdeskundigen en uiteraard  
dankzij het coördinatieteam van de ervaringsdeskundigen van de POD Maatschappelijke  
Integratie en diens voorzitter Julien van Geertsom.
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Het is niet normaal dat mensen die reeds in onzekerheid leven nog meer 
moeite moeten doen dan anderen, terwijl ze er meer nood aan hebben. 
Het is aan ons, de overheid, om dit werk te doen. Het gaat hier niet 
gewoon om administratieve vereenvoudiging, maar om de toegang tot 
de voordelen waarop mensen aanspraak kunnen maken. En het is een 

project van billijkheid/sociale rechtvaardigheid.

Thibaut  Duvillier
Adjunct-administrateur-generaal 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
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2.1 KLANTGERICHTHEID ALS ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN MODERNE OVERHEIDSDIENSTEN

HET BEGRIP 'KLANT' ONDER DE LOEP

Alvorens te spreken over klantgerichtheid is het ongetwijfeld goed even stil te staan bij het 
concept ‘klant’. Het gebruik van dit concept in de openbare dienst is al lange tijd controversieel, 
omdat sommigen er de dreiging van een ‘commercialisering’ van het idee zelf van de openbare 
dienst in zien12.

Zo is voor de GERFA, Groupe d’Etude et de Réforme de la Fonction Administrative “de ge-
bruiker van de openbare dienst niet meer een klant dan dat de burger een ‘consument van de 
politiek’ is”. Want “dit begrip kan niet alle verschillende situaties weergeven waarin het individu te 
maken krijgt met de staat, met name wanneer deze laatste handelt in de hoedanigheid van over-
heid – de belastingplichtige is niet de klant van het ministerie van Financiën – of als beheerder 
van de collectieve of openbare goederen … ”13. 

Michel Damar, voormalig hooggeplaatst federaal ambtenaar, heeft het liever over burger-klant. 
„Het concept van burger-klant is dat van een persoon die recht heeft op een volwaardige 
verlening van openbare dienst omdat hij als belastingbetalende burger de dienst zijn legitimiteit 
verleent”14. 

Het is dat uitgangspunt dat wij hier zullen gebruiken, de verlening van een openbare dienst ten 
gunste van de personen die hem via hun belastingen financieren. Wanneer er echter enerzijds 
sprake is van een dienstverlening en anderzijds van een betaling (ook als ze uitgesteld is), is dat 
wel degelijk een relatie van het type klant-dienstverlener. En het is hier dat de uitdrukking ‘open-
bare dienst’, namelijk een dienst aan de bevolking of aan de klant, haar volledige betekenis krijgt.

Het is duidelijk dat niet alle overheidsdiensten in deze logica van dienstverlening passen.  
Wel hebben ze allemaal een verplichting van kwaliteit, doeltreffendheid en respect voor hun 
gebruikers/klanten/begunstigden/burgers-klanten, …

Daarmee staan de puntjes op de i in het kader van dit boek. In wat volgt, blijven wij het concept 
‘klant’ verder gebruiken, uiteraard met de nodige omzichtigheid.

Het begrip klant is niet pejoratief. “De klant is koning” is een van de 
grondbeginselen van ons managementplan. Wij werken voor de klant, 
voor onze klanten, en wij moeten weten wie zij zijn en onze afdelingen 

en ons aanbod segmenteren met het oog daarop. 

IsabellE  Mazzara
Voorzitster van het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken
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wat is 'klantgerichtheid'?

Er bestaat geen enkele unieke en gestandaardiseerde definitie van klantgerichtheid. Er zijn er 
verscheidene in omloop. Het kan dus interessant zijn de belangrijkste onderdelen ervan aan te 
stippen:

• Het gaat niet zozeer om een doelstelling, maar eerder om een globale aanpak. Het is een 
strategie waarvan de hele organisatie, van de top tot de basis, moet doordrongen zijn.

• In deze aanpak staat de klant centraal. Hij krijgt alle aandacht die hij nodig heeft en het 
bedrijf of de instelling wordt aangespoord om in de huid van de klant te kruipen om te be-
grijpen wat hij doormaakt. Want de echte ‘deskundige’, dat is hij. De klanten van een bedrijf, 
de gebruikers van een overheid zijn immers de eersten die zien wat er moeilijk, ingewikkeld, 
ondoeltreffend of irritant is in hun contacten en gesprekken of bij de verlening van een 
dienst. Ze zijn ook de eersten die mogelijke verbeteringen kunnen voorstellen, want ze zijn 
de voornaamste betrokkenen.

• Bij klantgerichtheid ligt de nadruk op het belang om een kwalitatief hoogstaande dienst te 
verlenen en op de noodzaak om de verleende diensten af te stemmen op de verwachtin-
gen, zelfs eisen van de klanten. Dat impliceert dat men de klanten goed moet kennen en 
moet weten wat ze verwachten.

• Deze aanpak houdt in dat haar werkwijze herzien moet worden: voortaan wordt uitgegaan 
van de klant en niet meer van het bedrijf of de instelling. Daarom moet de organisatie  
worden omgevormd en de logica worden omgedraaid.

• Het doel is de klanten tevreden te stellen, hen te stimuleren hun suggesties of ontevreden-
heid te uiten en indien nodig corrigerende maatregelen te nemen om ‘een probleem om te 
buigen tot een kans’15. 

KLANTGERICHTHEID: EEN  MUST  eN  BEWUSTE  KEUZE

In de privésector is de noodzaak om alle nodige aandacht te schenken aan tevredenheid, maar 
vooral aan de trouw van de klanten, vooral in een crisisperiode, een vanzelfsprekendheid. Daar 
weet men dat een ontevreden klant, een klant is die weggaat, behalve als een bedrijf doeltreffend 
met die ontevredenheid omgaat. Helaas gebeurt dat nog niet vaak genoeg. 

Als een groot aantal klanten beslist elders te gaan kijken en hun vertrek niet wordt goed-
gemaakt door de komst van nieuwe klanten zal de omzet daar onvermijdelijk en onmid-
dellijk onder lijden. Daarom wordt er steeds meer aandacht besteed aan de tevreden-
heid van de klanten in bedrijven, vooral in sectoren waar de concurrentie bikkelhard is, 
zoals telecommunicatie, grootdistributie, onlinewinkels, vrije tijd, banken of verzekeringen.  

De tevredenheid van de klanten volstaat echter niet om hen te binden. Waar het vandaag op 
aankomt, is hen een kwaliteitsvolle ervaring te waarborgen, een ervaring die rust op de basis-
fundamenten van een klantenrelatie (duidelijkheid, transparantie, snelheid, zelfs gewoon beleefd-

heid) maar ook een ervaring die verder gaat. Een ervaring waar de klant blij van wordt, die hem 
verrast en hem zin geeft om terug te komen, meer te consumeren, ze te delen, het bedrijf aan 
te bevelen en vooral nooit elders te gaan. 

Steeds meer bedrijven investeren daarom in de verbetering en de vereenvoudiging van de klan-
tenervaring, d.w.z. in wat de mensen meemaken en voelen tijdens hun contacten met het bedrijf. 
Door de klant centraal te plaatsen in hun bekommernissen, en dus te kiezen voor klantgericht-
heid, kunnen bedrijven hun prestaties verbeteren.

Wat kan de overheid hierin betekenen? Die is er uiteraard niet op dezelfde manier mee begaan, 
om de eenvoudige reden dat, op enkele uitzonderingen na, de klant van de openbare dienst de 
concurrentie niet kan laten spelen. Of hij nu tevreden is over de door zijn belastingontvanger 
verleende dienst of niet, hij moet het ermee doen. Of hij moet al verhuizen in de hoop dat hij 
te maken krijgt met een andere persoon die misschien beter naar hem luistert, meer voor hem 
klaarstaat of vriendelijker is. Maar alle ambtenaren maken deel uit van hetzelfde huis en moeten 
hun gesprekspartners volgens dezelfde regels behandelen. 

Wat verplichtingen betreft, heeft de burger-klant weliswaar geen keuze, maar voor de steun en 
subsidies waarop hij aanspraak kan maken wél. Misschien vraagt hij ze niet aan omdat hij onte-
vreden is over een ervaring in het verleden of omdat iemand hem over een slechte ervaring 
heeft verteld. Subsidies en steun zijn echter vaak niet meer dan een stimulans om een bepaald 
beleid uit te voeren of te ondersteunen (bv. energiebesparing, investering, …). En als de klanten 
er niets van willen weten, kan het zijn dat het door de politiek nagestreefde resultaat uitblijft.

Zowel bij de overheid als elders worden reputaties zeer snel gemaakt en gekraakt, want klanten 
praten veel met elkaar, en deze reputaties zijn vaak zeer subjectief. Daarom is het voor een 
bedrijf zo moeilijk om een positief en duurzaam imago te hebben bij klanten. Naast deze belang-
rijke volatiliteit en subjectiviteit van de meningen ligt de moeilijkheid ook in het feit dat er soms 
maar één enkele etappe verkeerd moet gaan in het hele parcours van een klant opdat hij zijn 
ervaring als negatief beschouwt. Daarom is het van het grootste belang dat alle contacten met 
de overheid vlekkeloos verlopen. Bovendien moeten alle actoren, die betrokken zijn bij deze 
klantcontacten, zich bewust zijn van hun rol en gevoeligheden voor de impact van hun gedrag 
op de ervaring van de klant. Dat geldt ook voor de openbare sector.

Bedrijven zijn afhankelijk van hun klanten. Ze moeten dus hun huidige en toekomstige behoeften  
begrijpen, voldoen aan de eisen van hun klanten en ernaar streven de verwachtingen van hun klanten te 
overtreffen. 

ISO 9000:2000, Kwaliteitsmanagementprincipe 1: Klantgerichtheid 



29

Ervaringsdeskundigen

28

Ervaringsdeskundigen

Steeds meer politiek verantwoordelijken en hoge ambtenaren zijn ervan overtuigd dat de open-
bare sector niet ongevoelig kan blijven voor de noodzaak om klantgerichtheid concreet in te 
voeren in de openbare dienst. 

Het argument van betere prestaties en meer doeltreffendheid gaat ook op voor de verant-
woordelijken van de overheidsdiensten, vooral wanneer de financiële middelen beperkt zijn en 
ze allemaal worden geconfronteerd met de verplichting om ‘meer te doen met minder’. In deze 
context is performantie een concept dat ook op de openbare sector van toepassing is.

De noden van de klanten begrijpen, helpt de organisatie om te doen wat ze moet doen en dit volgens een 
correcte aanpak. 

Conférence européenne des Directeurs des Routes, Voyage vers l’orientation client, september 2012

De relevantie van de openbare beslissing vloeit voort uit onze bekwaamheid om de gebruikers te betrekken 
bij de opbouw van de openbare dienst van morgen. Deze aanpak draagt ook bij tot meer tevredenheid ten 
aanzien van de verleende dienst en tot doeltreffender gebruik van het belastinggeld. 

Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique, Suivre pas à pas l’usager pour améliorer le 
service au public, Les Cahiers du SGMAP

Klantgerichtheid in de openbare dienst gaat uit van het principe dat de burgers, de bedrijven, de 
instellingen, kortom, de samenleving als geheel, de overheidsdiensten financieren en zij dus recht 
hebben op een klantgerichte dienst.

Klantgerichtheid maakt het mogelijk
• de tevredenheid en de ervaring van de klant te verbeteren omdat zijn behoeften duidelijk 

gemaakt zijn;
• een betere dienst uit te bouwen omdat de verwachtingen van de klant beter worden om-

schreven, en er een wil bestaat om zich eraan aan te passen;
•  doeltreffender en krachtiger te zijn omdat de omschrijving van de behoeften leidt tot ade-

quatere oplossingen.

BELGISCHE POLITIEKE VISIE OP KLANTGERICHTHEID

Sinds verscheidene jaren leggen de opeenvolgende Belgische regeringen in hun algemene  
beleidsverklaring de nadruk op de doeltreffendheid en de kwaliteit van de overheidsdiensten.

In 2000 besliste de federale overheid een grote modernisering van de overheden door te  
voeren: de fameuze Copernicushervorming. De visie van toenmalig minister van Ambtenaren-
zaken Luc Van den Bossche, en van de Regering-Verhofstadt was “de federale overheid om te 
vormen tot een moderne, klantvriendelijke organisatie”16. Het doel was de dienstverlening aan 
de klanten te verbeteren. “De klant van deze diensten, d.w.z. de burger, neemt een centrale 
plaats in. De geboden dienst moet rekening houden met de verzuchtingen en de verwachtingen 
van de gebruiker van die dienst (…) Meer aandacht voor dienstverlening aan de klant betekent 
een betere toegang tot het aanbod aan diensten en informatie, en een snellere, vlottere en  
transparantere dienstverlening”.

Wat hun politieke kleur ook was, de laatste regeringen volgden dezelfde logica. Zo verklaarde de 
Regering-Di Rupo in december 201117 dat “de overheidsdiensten essentieel zijn om het dagelijks 
leven van burgers en bedrijven te vergemakkelijken. De uitdaging bestaat erin de kwaliteit, de 
innovatie, de doeltreffendheid en de efficiëntie van hun prestaties voortdurend te verbeteren”. 
Hij onderstreept ook het feit dat de overheid moet blijven moderniseren en het onthaal van 
de burgers binnen de overheden verbeteren, en zelfs een Handvest van gebruiksvriendelijkheid 
moet opstellen. Ook de opvoering van de inspanningen voor administratieve vereenvoudiging 
ten gunste van met name de burgers wordt onder de aandacht gebracht. 

In oktober 2014 gaat de Regering-Michel dezelfde richting uit en spreekt van een moderne, in-
noverende en gebruikersgerichte overheid. “De overheid moet kwaliteitsvolle prestaties leveren 
voor burgers en ondernemingen. (…) De federale overheidsinstellingen moeten het vertrou-
wen van burgers en bedrijven verdienen. De overheid wordt aldus een moderne klant- en 
resultaatgedreven organisatie, die meebouwt aan een project ten dienste van samenleving en 
economie (…) De ambitie van deze regering is te zorgen voor een dienstverlening met de 
hoogst mogelijke kwaliteit en performantie en de beste verhouding prijs/kwaliteit. Daartoe ver-
eenvoudigt de federale overheid haar structuren, innoveert ze voortdurend, stelt ze klantgericht-
heid in haar processen centraal (…)”18.

 
Voor mij is klantgerichtheid een fundamentele dimensie. Alles vertrekt 
van daar, het is de essentie zelf van de overheid. Zonder burgers is er 

geen nood aan openbare dienst. 

Isabelle  Mazzara
Voorzitster van het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken
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KLANTGERICHTHEID  BIJ  DE  OVERHEID

Concreet worden er al verscheidene jaren beslissingen en initiatieven genomen om de gebrui-
ker, en vervolgens de klant, centraal te plaatsen in de overheidsactie.

Reeds in 1937 preciseert het koninklijk besluit over het ambtenarenstatuut dat “de ambtenaar 
de gebruikers van zijn diensten met welwillendheid behandelt”.

In de jaren ’90 werden er verscheidene concepten geïntroduceerd of gepreciseerd. Hetzelfde 
geldt voor de formele motivering van de administratieve handelingen in 1991, die de nood-
zaak benadrukt om een administratieve beslissing te verklaren, zeker als deze negatief is. Het 
probleem is dat de verklaringen in de praktijk vaak zeer administratief, zeer formeel en verre 
van klantgericht zijn. Ze voldoen weliswaar aan de wettelijke verplichting, maar bereiken niet 
noodzakelijk de doelstelling die deze van elke communicatieactie moet zijn, namelijk dat de 
bestemmeling de boodschap begrijpt. 

In 1992 wordt een eerste versie van het handvest van de gebruiker van de openbare diensten 
aan de overheden voorgesteld. Deze herhaalt dat “de openbare diensten aan het publiek een 
kwalitatief hoogstaande dienst moeten verlenen, die verricht wordt binnen een democratisch 
rechtskader. De kwaliteit wordt gegarandeerd door doorzichtigheid, soepelheid en rechts- 
bescherming”19. 

In 2006 wordt dit handvest aangepast. Voortaan krijgt het de naam ‘Handvest van de klant-
vriendelijke overheid’20. Het begrip ‘klant’ doet zijn intrede.

Sinds 1992 zijn er verscheidene omzendbrieven geschreven over verschillende thema’s die in 
het handvest van de gebruiker aan bod komen. De meest recente gaat over klantgerichtheid 
binnen de federale overheden. Het bespreekt enkele initiatieven die kunnen leiden tot meer 
klantgerichtheid: catalogus van producten en diensten, klantenenquêtes en handvest van de klant. 
Deze laatste omzendbrief bespreekt trouwens ook het beheer van klachten. 

De federale overheid stelt, via de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, voor de 
overheden te begeleiden die hun klantgerichtheid wensen te verbeteren of die een beleid ter 
zake willen voeren.

Kernpunt van dit handvest is de bekommernis een dienstverlening aan te bieden die aangepast is aan de 
noden van elke gebruiker. Niets, zelfs niet het gelijkheidsbeginsel, belet immers dat de openbare dienst zich 
inspant om rekening te houden met elke gebruiker afzonderlijk in plaats van zich op een onpersoonlijke 
manier tot hem te richten. 

Handvest van de gebruiker van de openbare diensten, Ministerraad van 4 december 1992

Door het opmaken en invoeren van een handvest werk je bewust aan je relatie met de klant/burger en de 
kwaliteit van je dienstverlening. Daartegenover staat dat dankzij het handvest de klant/burger precies weet 
wat hij of zij van jouw organisatie kan verwachten. Het aanbod van de dienst wordt transparanter. Een 
continue afstemming van de verwachtingen en de tegemoetkomingen zorgt voor een betere dienstverlening 
en tevreden klanten/burgers. 

Handvest van de klantvriendelijke overheid, Ministerraad van 23 juni 2006

Elke dag opnieuw maken de maatschappij, ondernemingen, instellingen en burgers op vrijwillige basis of 
verplicht gebruik van een dienst of product van de federale overheid. Zij hebben recht op correcte en klant-
gerichte dienstverlening (…) Best normaal dus dat de federale overheid steeds meer belang hecht aan de 
relatie met de maatschappij, ondernemingen, instellingen en burgers. Meer en meer worden de gebruikers 
als klanten erkend en behandeld.

FedWeb – Portaal van het federale personeel, Klantgerichtheid

Voor mijn werk ben ik het gebied van de sociale zekerheid wat van  
naderbij gaan bestuderen. Pas toen ben ik gaan beseffen waarop ik  
recht had. Ik viel uit de lucht. Zelfs als men het weet, blijft het  
ingewikkeld om toegang te krijgen tot zijn rechten. Ik heb het zelf  

meegemaakt toen ik verscheidene maanden in het ziekenhuis lag. 

Xavier Voglaire 
Ervaringsdeskundige bij de Kruispuntbank  

van de Sociale Zekerheid (KSZ)
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CONCRETE VOORBEELDEN

De federale overheden als geheel hebben de richtlijnen inzake klantgerichtheid goed opgevolgd. 
Voor sommigen past dit trouwens binnen het principe van goed bestuur. 

Hoewel de gevoeligheid niet overal even groot is, toch willen sommige overheden er echt werk 
van maken. Ze hebben er duidelijk voor gekozen klantgerichtheid als een waarde te hanteren.

Klantgerichtheid, eerste waarde van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)

U staat centraal. Onze personeelsleden zijn klantvriendelijk, nemen verantwoordelijkheid,  
zijn bekwaam en zetten zich voor deze waarden in. 

Klantencharter van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)

Klantgerichtheid, eerste waarde van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

De burger-klant stelt steeds hogere eisen aan de dienstverlening die geleverd wordt door  
overheidsdiensten.

Klantgerichtheid is een voortdurend aandachtspunt en één van de waarden die de RVA actief 
promoot naar zijn medewerkers toe.

Klanten verwachten een professioneel onthaal, vlot toegankelijke en bereikbare diensten,  
correcte informatie, eenvoudige procedures, snelle behandelingstermijnen, ... 

De RVA wil een dienstverlening van hoge kwaliteit aanbieden aan zijn klanten, ongeacht of het 
nu werkzoekenden, werknemers of werkgevers zijn.

Focus op de strategie 2012-2014 van de RVA, brochure van de RVA

De klant is koning, een van de 4 basisbeginselen van een moderne en lerende organisatie

“De burger, ondernemingen, stakeholders, … bevinden zich in het centrum van onze activiteiten.

De FOD zal zich concentreren op de behoeften van zijn klanten – ook door erop te anticiperen 
– en op hun tevredenheid over de dienstverlening en de geleverde producten. Dit veronderstelt 
een professionele en vriendelijke aanpak in de relatie met onze klanten en een houding die 
uitnodigt tot wederzijds respect.”

Managementplan & operationeel plan van de voorzitster van het Directiecomité van de FOD 
Binnenlandse Zaken 2014-2020

In het kader van dit boek vroegen we aan voorname ambtenaren welke initiatieven ze genomen 
hebben om opnieuw na te denken over de openbare actie met als uitgangspunt de behoeften 
en verwachtingen van de gebruikers. De antwoorden die we kregen, waren erg uiteenlopend. 
Zo heeft elk zijn eigen visie op wat deze realiteit bestrijkt. Zij haalden initiatieven aan die betrek-
king hadden op:

• toegang tot informatie, de leesbaarheid ervan of de beschikbaarstelling van tools, met name 
online, om snelle, transparante en begrijpelijke informatie aan te bieden; 

• toegang van de bevolking met het oog op het bieden van een aangenaam en professioneel 
onthaal in gemakkelijk bereikbare lokalen;

• doeltreffende en correcte antwoorden op de door de klanten gestelde vragen;
• vereenvoudiging van procedures;
• verdeling van gegevens tussen de overheden om de administratieve last van klanten te 

verlichten;
• automatisering van de toekenning van de sociale rechten;
• online toepassingen om het leven van klanten te vergemakkelijken (bv. pensioenmotor bij 

de RVP);
• concrete betrokkenheid van klanten bij de vernieuwing van de documenten, bijvoorbeeld 

via werkgroepen, of tijdens evenementen die in hun aanwezigheid worden georganiseerd 
om te horen wat hun verwachtingen zijn (bv. Touché! ... want jouw mening raakt ons21,  
georganiseerd door de DG Personen met een handicap);

• het luisteren naar de gebruikers, met name via de evaluatie van de tevredenheid van klan-
ten; 

• toegang van klanten tot de binnen de overheidsdiensten beschikbare gegevens;
• aanpassing van de openbare dienst aan de communicatiegewoonten van de klanten, wat de 

aanwezigheid van de overheidsdiensten op verschillende communicatiekanalen impliceert 
(waaronder sociale netwerken);
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• klachtenbeheer, bemiddelingsdienst of meer in het algemeen analyse van de suggesties, op-
merkingen, door de klanten gegeven commentaar, zelfs in het bijzondere geval van klanten 
die een overheid verlaten (dat is het geval met de HZIV waar de klanten kunnen opstappen, 
wat zelden het geval is in een ‘traditionele’ openbare dienst).

Buiten degenen die al ervaringsdeskundigen tewerkstellen in hun administratie is er slechts 
weinig sprake van concrete initiatieven om te achterhalen wat klanten meemaken en hoe ze 
werkelijk leven. Om zich daaraan echt aan te passen en de werkwijze compleet te herzien met 
als vertrekpunt de ervaring die ze klanten willen meegeven. Zo kunnen ze nadien de te volgen 
regels en processen, de mee te delen informatie en de te gebruiken communicatiekanalen 
optimaal afstemmen.

2.2 ERVARINGSDESKUNDIGEN ALS HEFBOOM

De methodiek ‘ervaringsdeskundigen’ is vandaag niet beperkt tot een enkel initiatief van  
armoedebestrijding en re-integratie van mensen in armoede in een professioneel en sociaal 
leven. Deze methodiek moet gezien worden als een onderdeel van een groter verhaal, als een 
hefboom voor doeltreffende, aangename en klantvriendelijke overheidsdiensten.

VOOR  DOELTREFFENDE  OVERHEIDSDIENSTEN

Wanneer de politieke verantwoordelijken over een nieuwe actie beslissen en een nieuwe  
administratieve voorziening uitdenken, idealiter met de hulp van hun overheid, kan men  
veronderstellen dat zij hopen dat hun initiatief de doelstellingen zal behalen die zij voor zich-
zelf hebben vastgelegd: minder werkloosheid, meer mobiliteit, financiering van de pensioenen,  
financiering van de sociale zekerheid, armoedebestrijding, …

Het gebeurt echter soms - zelfs vaak - dat de initiatieven die bedacht zijn en in wetten gegoten 
worden en vervolgens in processen, deze doelstellingen niet noodzakelijk behalen en dus niet 
doeltreffend zijn. Deze mislukking valt vaak te verklaren door de totale of gedeeltelijke onwe-
tendheid over de realiteit van de betrokken personen, die men trouwens niet altijd goed genoeg 
kent. Men weet niet wat ze echt nodig hebben, hoe ze zich informeren, hoe ze in contact komen 
met de overheid, noch wat de obstakels zijn die hen zouden kunnen verhinderen de maatrege-
len te genieten die ten gunste van hen zijn genomen.

Ervaringsdeskundigen hebben de realiteit van mensen in armoede aan den lijve ondervonden. 
Door hun terreinkennis, doordat ze weten wat andere mensen in armoede nodig hebben,  
kunnen ze helpen te bepalen waar de mogelijke struikelblokken liggen. En de facto de doel-
treffendheid van de openbare actie verbeteren. 

Het is belangrijk om te begrijpen wat het publiek van vandaag nodig 
heeft, hoe het wil communiceren en welke kanalen er gebruikt moeten 
worden. De tijd dat de overheid zei: ‘Wees tevreden met wat u krijgt!’ 
ligt al lang achter ons! We moeten proactief zijn en de burgers vragen  

‘Wat verwacht u van ons, behalve de uitbetaling van uw pensioenen?’

Sarah  Scaillet
Administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Pensioenen
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Ondanks een heleboel initiatieven om de dienstverlening te verbeteren, blijft een deel van de bevolking van 
allerlei rechten uitgesloten. Sociale voordelen bereiken de rechthebbenden niet altijd, omdat zij niet op de 
hoogte zijn van het bestaan ervan of niet weten hoe de voordelen aan te vragen. 

Handvest van de gebruiker van de openbare diensten, Ministerraad van 4 december 1992 

VOOR  AANGENAME  OVERHEIDSDIENSTEN

Een methodiek zoals die van de ervaringsdeskundigen wil empathie opwekken die kan worden 
gedefinieerd als het “intuïtieve talent om zich in een ander te verplaatsen, met hen mee te 
voelen”.22 Sommigen hebben dit intuïtieve talent echter niet en hebben de hulp van anderen 
nodig om deze realiteit expliciet te begrijpen. Deze empathie en deze bekwaamheid om zich in 
een ander te verplaatsen dragen op extreem concrete wijze bij tot aangename relaties tussen 
overheden en klanten opdat deze laatsten zich beter begrepen en erkend zouden voelen. Dat 
aspect is des te belangrijker voor mensen in armoede, die vaak bang zijn van de overheid.

 
Mensen in armoede zijn vaak mensen die bang zijn van de over-
heid, soms een slechte ervaring hebben gehad en geen contact 
meer durven op te nemen met de overheid. Ze hebben er geen  
vertrouwen meer in en het kost tijd om hun vertrouwen terug te winnen.  

Ervaringsdeskundigen kunnen daarbij helpen. 

Andre  Gubbels 
 Directeur-generaal Personen met een handicap  

bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

 
 
De ervaringsdeskundigen versterken onze opdrachten. Dat maakt 
deel uit van onze opdracht, van de doeltreffendheid van de overheid.  
Dat moet worden geïntegreerd in het proces, het is niet iets dat we er 

even bij doen. 

Thibaut  Duvillier 
 Adjunct-administrateur-generaal  

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)

Als we geen aandacht hebben voor de diversiteit van ons doel-
publiek lopen we het risico bepaalde groepen niet te bereiken.  
Het is daarom onze taak, onze plicht als openbare dienst om al  

onze doelgroepen te bereiken. 

Chantal  De  Pauw
 Communicatieverantwoordelijke, FOD Economie
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12 JACOB Steve (2000), „La 
modernisation des administrations 
publiques fédérales. Révolution 
copernicienne ou quête du Graal? 
”, in Pyramides, 2: 2000, pp. 135-
158

13 GOOSSE Jean-François (2000), 
”Réaction du GERFA: L’idéologie 
managériale contre l’Etat, ou 
l’ultime réforme de l’administra-
tion fédérale belge”, in Pyramides, 
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14 Michel Damar, aangehaald 
in JACOB Steve (2000), ”La 
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française pour le Management de 
la Réclamation Client (AMARC)
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19 Handvest van de gebruiker van de 
openbare diensten, Ministerraad 
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20 Handvest van de klantvriendelijke 
overheid, Ministerraad van 23 juni 
2006

21 Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid/ Directie-generaal 
Personen met een handicap, Tou-
ché! … want jouw mening raakt 
ons, 3 oktober 2013, http://www.
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22 Definitie van de Petit Larousse

VOOR  KLANTGERICHTE  OVERHEIDSDIENSTEN

Ook al betreft het slechts één bepaalde groep gebruikers, de methodiek van de ervarings-
deskundigen draagt ten volle bij tot de tenuitvoerlegging van de strategie van klantgerichtheid 
van een overheid. 

Ze zet de gebruiker centraal, in dit geval mensen in armoede voor wie de ervaringsdeskundige 
een soort van woordvoerder is, zonder dat er eisen worden gesteld. Hij slaat een brug, brengt 
een interface tot stand voor deze specifieke doelgroep.

Dankzij hem begrijpt de overheid de verwachtingen van deze mensen in armoede ook beter en 
kan ze haar diensten aanpassen zodat ze daadwerkelijk worden verleend aan wie ze nodig heeft.

Een ervaringsdeskundige staat duidelijk op de eerste rij om te kijken wat er moeilijk, ingewikkeld 
en ondoeltreffend is en te bepalen wat er moet worden verbeterd.

Deze methodiek stemt dus volledig overeen met de doelstellingen van klantgerichtheid die heel 
wat overheden voor zichzelf hebben vastgelegd, op federaal niveau of elders.



INTRO-
DUCTION

HO
OF

DS
TU

K 
03

03WAARDE VAN 
ERVARINGS- 
DESKUNDIGEN 
IN DE 
DAGELIJKSE 
PRAKTIJK 



43

Ervaringsdeskundigen

42

Ervaringsdeskundigen

 3.1  WAT IS HUN OPDRACHT?

Zoals de POD Maatschappelijke Integratie benadrukt “zijn ervaringsdeskundigen in de federale 
overheidsdiensten echte tussenpersonen die, dankzij hun ervaring, de troeven en mogelijkheden 
van de dienst onderzoeken om alle burgers te bereiken en de grondrechten van elkeen te 
waarborgen”23.

Ze voeren bepaalde welomschreven opdrachten uit die zijn opgenomen in de samenwerkings-
akkoorden ondertekend tussen de POD-MI en de overheden die aanvaarden een of meerdere 
ervaringsdeskundigen in dienst te nemen:

• Bijdragen aan de verbetering van het onthaal en de informatie aan het publiek, in het bijzon-
der het publiek dat met armoede te kampen heeft.

• De gebruikers ondersteunen bij het doorlopen van administratieve procedures. 
• De noden en behoeften van mensen in armoede inventariseren door gesprekken, enquêtes, 

contacten met sociale organisaties.
• De algemene kwaliteit en toegankelijkheid van de dienst verbeteren door voorstellen te 

doen voor de verbetering van communicatie, procedures en maatregelen.
• Meewerken aan de uitbouw van samenwerkingsverbanden tussen diensten, zodat de erva-

ringsdeskundigheid ook dienstoverschrijdend kan ingezet worden. Op die manier wordt de 
transversale doelstelling van de strijd tegen armoede versterkt. 

• Structurele problemen, gebreken in de wetgeving, ongeziene en onbehandelde noden van 
mensen in armoede signaleren aan beleidsmakers24.

3.2  WAT IS HUN TOEGEVOEGDE WAARDE?

Het staat vast: de ervaringsdeskundigen betekenen een meerwaarde voor de overheid. Hun 
toegevoegde waarde is reëel en neemt vele vormen aan:

• Ze weten waarover ze spreken, want ze hebben het zelf meegemaakt.
• Dankzij hen is er meer begrip voor onzekerheid en voor de mensen die erin leven.
• Ze staan in contact met ‘het terrein’.
• Ze hebben een andere kijk op de dingen en vestigen de aandacht op situaties die anders 

onopgemerkt voorbij zouden kunnen gaan.
• Ze dragen bij tot de doeltreffendheid van de overheidsdiensten.
• Ze helpen bij het behalen van de doelstellingen van de openbare dienst ten aanzien van 

armoede en mensen in armoede.
• Ze zorgen ervoor dat de overheid een menselijk gelaat behoudt.
• Hun acties komen niet alleen mensen in armoede ten goede, maar ook andere groepen van 

klanten of gebruikers.
• Ze zetten de overheid ertoe aan de huidige situatie regelmatig in vraag te stellen, en dat is 

vaak een goede zaak.
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ECHTE  DESKUNDIGHEID

Ervaringsdeskundigen weten waarover ze spreken, want ze hebben het zelf meegemaakt.

De eerste en belangrijkste toegevoegde waarde van de ervaringsdeskundigen wordt uitgedrukt 
in de benaming; deze mannen en vrouwen hebben een specifieke ervaring achter de rug. Ze 
kunnen er met kennis van zaken over praten, ze hebben het aan den lijve ondervonden. Ze zijn 
dus het best geplaatst om de aandacht van de autoriteiten te vestigen op de specifieke realiteit 
van mensen in armoede, van deze mensen die vaak helemaal aan de rand van de samenleving 
leven, die het administratieve apparaat volledig de rug hebben toegekeerd, maar het toch vaak 
echt nodig hebben.

De angst die je maag doet samenkrimpen zodra je bij het OCMW binnenstapt ... het is iets wat je niet kunt 
begrijpen als je nooit aan de andere kant van de grens hebt gestaan ... 

Xavier, ervaringsdeskundige bij de KSZ, geciteerd in CASMAN Marie-Thérèse, VRANKEN Jan,  
DIERCKX Daniëlle, DEFLANDRE Dimitri, CAMPART Geert (2010), Ervaringsdeskundigen inzake 
armoede en sociale uitsluiting, Pioniers van innovatie binnen de Belgische federale overheidsdiensten, 
Garant Uitgevers, Antwerpen – Apeldoorn, p. 55

Om te weten wat het echt is, moet men de verschillende ervaringen nauwgezet bestuderen, ze bij de  
anderen gaan zoeken en ze binnenstebuiten keren. Alleen door het strikt persoonlijke niveau van de  
ervaring te overstijgen, kan men deze kennis omzetten in deskundigheid. Afstand kunnen nemen,  
abstractie maken van zijn eigen ervaringen, zijn eigen ervaringen verruimen en zich laten inspireren door 
de ervaring van anderen zijn hiervoor de eerste vereisten.

STEENSSENS Katrien, VAN REGENMORTEL Prof. Dr. Tine, CORTESE Valter, VANHEERSWYN-
GELS Adinda, HAMZAOUI Prof. Dr. Mejed (2010), Evaluatie van het pilootproject ‘Ervaringsdeskun-
digen inzake armoede en sociale uitsluiting binnen de federale overheidsdiensten‘, KUL-HIVA en ULB-
METICES-ETF.

 
In abstracto kan je zeggen dat het vast moeilijk is je kind naar school 
te sturen zonder hem of haar iets te eten te kunnen meegeven, maar 
wanneer je het zelf meemaakt, wanneer het jouw kind is, is het iets 
heel anders. Deze deskundigheid die gekoppeld is aan wat men heeft  
meegemaakt en die ze hebben geleerd door te geven is de kracht van  

de ervaringsdeskundigen. 

Julien  Van Geertsom 
Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie

Het is fijn mensen te hebben die weten wat onzekerheid is omdat ze het 
zelf hebben meegemaakt en die kunnen dienen als interface tussen een 
overheid die, ook al levert ze grote inspanningen, door eenvoudige woor-
den te gebruiken om haar communicatie begrijpelijk te maken, er nog 
altijd niet in slaagt de zwakste bevolkingsgroep te bereiken. Ervarings-

deskundigen kunnen een theoretische realiteit concreet maken. 

Sarah  Scaillet 
 Administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Pensioenen

Ervaringsdeskundigen hebben op een bepaald moment in hun leven 
onzekerheid gekend. Ze kunnen zich beter dan wie ook inleven in belas-
tingbetalers die het minste onderwijs hebben genoten of in onzekerheid 
leven. Zij kennen de realiteit van het terrein en kunnen anticiperen op 

de reacties van de burgers.

Hans  D’Hondt 
 Administrateur-generaal van de FOD Financiën

De ervaringsdeskundigen hebben de bekwaamheid verworven om hun ervaringen om te zetten in kennis 
en een kracht die hen in staat stelt de problemen bij anderen te zien en te doorgronden. Ze hebben geleerd 
de functie van partner te vervullen. 

Els VAN WEERT (2006), Staatssecretaris voor duurzame ontwikkeling en sociale economie, tijdens het 
colloquium “Betrokkenheid van de ervaringsdeskundigen inzake armoede en sociale uitsluiting binnen de 
federale overheidsdiensten”, 22 november 2006
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BETER BEGRIP VAN ARMOEDE

Dankzij de ervaringsdeskundigen wordt armoede en de mensen die erin leven, beter begrepen.

Dat is een van de voornaamste doelstellingen van het concept: beter begrijpen wat mensen, die 
in armoede leven, doormaken dankzij de hulp van ervaringsdeskundigen en het feit dat ze alles 
aan den lijve hebben ondervonden.

Mensen uit de middenklasse hebben geen flauw benul van de problemen van mensen die in armoede le-
ven. Daarom kunnen ze er ook niet altijd goed rekening mee houden om er doeltreffend op te reageren. Ik 
laat hen door de ogen van mensen in armoede kijken. Vincent25 kijkt met zijn bril en ik kijk met de mijne, 
en samen levert dat een ruimer en realistischer beeld op.

Koen, ervaringsdeskundige bij Selor, geciteerd in CASMAN Marie-Thérèse, VRANKEN Jan, DIERCKX 
Daniëlle, DEFLANDRE Dimitri, CAMPART Geert (2010), Ervaringsdeskundigen inzake armoede en 
sociale uitsluiting, Pioniers van innovatie binnen de Belgische federale overheidsdiensten, Garant Uitge-
vers, Antwerpen – Apeldoorn, p. 63

Dankzij de aanwezigheid van de ervaringsdeskundigen worden zowel de organisaties als de politieke 
structuren voortdurend bewust gemaakt van de armoedeproblematiek. Deze organisaties en structuren 
hebben niet alleen een beter zicht op de problematiek, maar blijven ook te allen tijde waakzaam voor de 
participatie van deze doelgroep. Ze vangen ook gemakkelijk signalen op over de structurele elementen van 
de armoedeproblematiek.

VAN REGENMORTEL T., VANDENBEMPT K. & DEMEYER B. (2004), “Van een dialoog met 
deskundige armen naar de professie van ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting”, In  
J. VRANKEN, K. DE BOYSER & D. DIERCKX (Uitg.) Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2004, 
Leuven: Acco.

De administratieve documenten die onze organisatie verspreidt, zijn 
doorgaans ingewikkeld en niet iedereen begrijpt ze. Vaak ontstaat er een 
kloof tussen de deskundigheid van de managers, die afkomstig zijn uit 
de middenklasse, en het meest kansarme gedeelte van hun doelgroep. 
De ervaringsdeskundigen bieden een luisterend oor op het terrein, en  
treden vervolgens op als woordvoerder bij de overheid. Dankzij hen 
worden deze mensen door de FOD gehoord. Op die manier kunnen  
bijvoorbeeld de teksten die naar de belastingplichtigen worden gestuurd, 

in mensentaal worden omgezet. 

annie  kempe
FOD Financiën



49

Ervaringsdeskundigen

48

Ervaringsdeskundigen

 
De ervaringsdeskundigen openen de ogen, geven een stem aan de  
mensen die we niet vaak te zien krijgen. Dankzij Koen begrijpen we  

wat het is om in armoede te leven. 

Marc  van Hemelrijck  
Selor 

 

Als men de realiteit van deze doelgroep niet kent, kan men ze niet  
begrijpen. Ik geloof sterk in de hulp van lotgenoten die elkaar helpen,  
die hun werkwijzen met elkaar delen. Dankzij de ervaringsdeskundigen 
hebben wij een doelgroep kunnen bereiken waartoe wij, ambtenaren, 
door de aard van ons werk niet voldoende toegang hebben. Door de 
manier waarop zij tegen de dingen aankijken, leggen zij de nadruk op 

wat voor deze kansarme groep belangrijk is. 

Chantal  De  Pauw 
 Communicatieverantwoordelijke, FOD Economie 

 

De ervaringsdeskundigen hebben een zeer belangrijke brugfunctie. 
Dankzij hen begrijpen wij de gebruikers, de aangeslotenen, beter. Ook al 
hebben ze allemaal een andere geschiedenis, alle ervaringsdeskundigen 
die bij ons zijn hebben armoede gemeen, en het feit dat ze daardoor 
meer risico lopen op gezondheidsproblemen. Mensen die ervarings-
deskundige worden zijn uit de put gekropen en maken van zichzelf  
tegelijkertijd een positief voorbeeld en een verbindingspersoon voor 

mensen die dezelfde moeilijkheden kennen. 

Christine  Miclotte  
Administrateur-generaal van de Hulpkas voor  

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

CONTACT MET 'HET TERREIN'

De ervaringsdeskundigen staan in contact met ‘het terrein’.

Een bepaald aantal ervaringsdeskundigen brengen een groot deel van hun tijd door op het 
terrein, in ziekenhuizen, in OCMW’s, op vergaderingen met de pioniers van de strijd tegen so-
ciale uitsluiting en armoede. Zo houden ze contact, blijven ze zich bewust van de voornaamste 
bekommernissen op het terrein en zijn ze alert voor de nieuwe soorten armoede die ontstaan.

Bij de Rijksdienst voor Pensioenen bijvoorbeeld doen een aantal ervaringsdeskundigen perma-
nentie in verenigingen voor armoedebestrijding. In Charleroi pendelt de ervaringsdeskundige 
van de ene vereniging naar de andere. Zo weet zij perfect wat er allemaal bestaat om mensen in 
armoede te helpen. Zij is, naast de RVP zelf, echt de verbindingspersoon tussen de verschillende 
organisaties die deze mensen kunnen helpen.

De waarnemingen in de OCMW’s bestaan uit hulp in de verschillende fasen die een gebruiker moet door-
lopen (wachten voordat de deuren opengaan, onthaal, opstelling van het dossier, gesprek met de sociaal 
assistent, nieuw gesprek om de mening van het OCMW te krijgen), huisbezoeken voor het sociaal onder-
zoek of voor de thuishulpdiensten, gesprekken bij de diensten die werken rond overmatige schuldenlast, 
enz. Ik voer ook gesprekken met de verschillende actoren van het centrum om te horen met welke proble-
men het personeel mogelijk te maken krijgt. 

Xavier, ervaringsdeskundige bij de KSZ, geciteerd in CASMAN Marie-Thérèse, VRANKEN Jan,  
DIERCKX Daniëlle, DEFLANDRE Dimitri, CAMPART Geert (2010), Ervaringsdeskundigen inzake 
armoede en sociale uitsluiting, Pioniers van innovatie binnen de Belgische federale overheidsdiensten, 
Garant Uitgevers, Antwerpen – Apeldoorn, p. 55
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ANDERE  BLIK  EN  OPEN  GEEST 

Ervaringsdeskundigen hebben een andere kijk op de dingen en een open blik; ze vestigen de 
aandacht op situaties die onopgemerkt voorbij zouden kunnen gaan.

Ondanks de wil om erop toe te zien dat niemand van het systeem wordt uitgesloten en zeker 
niet mensen in armoede, kan het zijn dat een bepaald aantal niet-geïdentificeerde repercussies, 
zonder het te willen worden genegeerd. Het is namelijk moeilijk anders naar zijn werk te kijken 
wanneer men er voortdurend in ondergedompeld is. Van perspectief veranderen is immers 
moeilijk. Daarvoor hebben we iemand anders nodig. De ambtenaar, ook als hij opgeleid is, heeft 
niet altijd door waarom de burger niet begrijpt wat hij zegt.

Ervaringsdeskundigen merken zaken op die anderen niet opmerken, door hun ervaring en door 
hun gevoeligheid voor mensen in armoede.

Tijdens sollicitatiegesprekken ben ik gaan beseffen dat een van de eerste vragen meestal over beroepserva-
ring ging. Voor deze mensen die al lange tijd of gedurende verscheidene periodes in hun loopbaan zonder 
werk zitten was dat niet fijn, en ze voelden zich al van bij het begin van het gesprek slecht op hun gemak. 
Ik heb voorgesteld deze vragen eerder aan het eind van het gesprek te stellen, zodat de sollicitant minder 
gegeneerd is. 

Koen, ervaringsdeskundige bij Selor, geciteerd in CASMAN Marie-Thérèse, VRANKEN Jan, DIERCKX 
Daniëlle, DEFLANDRE Dimitri, CAMPART Geert (2010), Ervaringsdeskundigen inzake armoede 
en sociale uitsluiting, Pioniers van innovatie binnen de Belgische federale overheidsdiensten, Garant  
Uitgevers, Antwerpen – Apeldoorn, p. 65

De voornaamste toegevoegde waarde van de ervaringsdeskundige is 
het feit dat hij de dingen anders bekijkt. Hij vestigt de aandacht op  
situaties waaraan men niet noodzakelijk zou denken. Deze andere blik, 
deze wens van de externe klant is een topprioriteit en is onderdeel van 
onze wens tot vereenvoudiging op alle niveaus. Alles wat daartoe kan 

bijdragen grijpen wij met beide handen aan. 

Claudette  De  Koninck  
Adjunct-administrateur-generaal  

van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
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 DOELTREFFENDERe  OVERHEIDSDIENSTEN  

De ervaringsdeskundigen dragen bij tot de doeltreffendheid van de overheidsdiensten en hel-
pen de doelstellingen van de openbare dienst te behalen, met name ten aanzien van armoede 
en mensen in armoede.

Dankzij hen behalen wij betere resultaten. Ze geven immers iedereen, en dan vooral mensen 
in armoede, de kans toegang te hebben tot hun rechten. En ze stellen de overheden in staat 
deze toegang te verzekeren, goedkoper en doeltreffender te maken, waardoor ze hun opdrach-
ten kunnen waarmaken voor alle burgers, ook degenen die in armoede leven. Het gebeurt  
immers vaak dat ervaringsdeskundigen aan mensen in armoede uitleggen op welke hulp zij recht  
hebben, waarvan ze geen benul hadden. Onze welvaartsstaat biedt heel wat rechten, die  
verankerd zijn in instellingen die de taak hebben ze toe te kennen. Deze rechten zijn echter niet 
altijd gemakkelijk toegankelijk. Dat moet beter en de methodiek ervaringsdeskundigen is een 
manier om dat te bereiken.

Bij de Rijksdienst voor Pensioenen bijvoorbeeld, maar ook in andere overheidsdiensten waar 
ervaringsdeskundigen werken, legt men aan mensen in armoede uit waarop ze recht hebben 
en waar ze op zoek kunnen gaan naar andere steun. Dankzij deze aanpak wordt aan deze 
mensen meegedeeld dat ze andere steun kunnen genieten dan waarvoor ze aanvankelijk waren 
gekomen.

In het kader van de uitbouw van een beleid van doeltreffendheid moet worden nagegaan welke rol zal/kan 
worden voorbehouden aan de sociale diversiteit. Op die manier is de integratie van kansarmen, via een 
baan bij de overheid, ook op lange termijn doeltreffend. De maatschappelijke kost van het niet integreren 
van kansarmen is op termijn groter. 

BOUCKAERT G., DELBEKE K., HONDEGHEM A., LUTS M. (2008), ”Steunpunt beleidsrelevant  
onderzoek- bestuurlijke organisatie Vlaanderen”, in De efficiënte overheid geanalyseerd. Rapport.  
Synthese en aanbevelingen, p. 79

 
Onze terreindeskundige, Xavier, laat ons de dingen van een andere kant 

bekijken en vat ze samen met zijn kennis van onze realiteit.

Thibaut  Duvillier 
Adjunct-administrateur-generaal  

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)

De kennis en de deskundigheid van de ervaringsdeskundigen is een 
troef voor de instellingen, maar vooral een noodzakelijk middel om de  
mensen te bereiken en hen de kans te geven om hun sociale rechten 
te genieten. Onze staat biedt rechten, die verankerd zijn in instellingen 
die de taak hebben ze toe te kennen, maar de toegankelijkheid tot deze  
rechten is niet altijd gewaarborgd. De toegankelijkheid van deze  
diensten moet beter en dat kan met verscheidene methodes, waaronder 

die van de ervaringsdeskundigen.

Julien  Van Geertsom 
Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie

De rol die de ervaringsdeskundige binnen de KSZ speelt is essentieel 
omdat het, in het kader van de uitbouw van de projecten rond admi-
nistratieve vereenvoudiging en voor de follow-up van deze projecten,  
belangrijk is dat de projectleiders contact hebben met het terrein. Maar 
ze hebben niet de kans dat contact rechtstreeks te hebben. Dankzij  
Xavier hebben wij contacten met de OCMW’s, de ziekenhuizen, het net-
werk van armoedebestrijding. Zo krijgen wij de input van een gedeelte 
van de bevolking die wij anders niet zouden hebben. Door deze ontmoe-
ting met de actoren van het terrein kunnen wij de temperatuur nemen 
en de situatie en de problemen met mensen in armoede peilen buiten 
de geïnstitutionaliseerde contacten. Onze terreindeskundige, dat is het 

terrein in grove toestand, zonder filter. 

Thibaut  Duvillier 
Adjunct-administrateur-generaal  

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
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Ook al letten we er bewust en onbewust op dat we niemand uit- 
sluiten, toch zijn er gevallen die ons ontglippen. Dankzij de  
ervaringsdeskundigen kunnen we daar de vinger op leggen. Vaak zeggen 
wij tegen onszelf: Zonder de hulp van de ervaringsdeskundige had ik 

daar niet aan gedacht. 

AndrE  Gubbels 
 Directeur-generaal Personen met een handicap  

bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Door mee te werken aan het project ‘ervaringsdeskundigen’ kan de KSZ ook gebruik maken van een 
contactpunt dat de doeltreffendheid van haar opdrachten verbetert; omgekeerd komt deze grotere doel-
treffendheid ook ten goede aan het project ‘ervaringsdeskundigen’ omdat het in de eerste plaats gunstig is 
voor de doelgroep. 

CASMAN Marie-Thérèse, VRANKEN Jan, DIERCKX Daniëlle, DEFLANDRE Dimitri, CAMPART 
Geert (2010), Ervaringsdeskundigen inzake armoede en sociale uitsluiting, Pioniers van innovatie binnen 
de Belgische federale overheidsdiensten, Garant Uitgevers, Antwerpen – Apeldoorn, p. 57-58

André26 heeft een belangrijke methodologische bijdrage geleverd (aan het project van vereenvoudiging van 
de formulieren die door de RVA worden gebruikt) (…) door naleesgroepen te organiseren (waarin andere 
ervaringsdeskundigen en leden van verenigingen zitten waar de armen het woord nemen) die een grote 
bijdrage hebben geleverd tot de opstelling van de inventaris van de begripsproblemen die zich stelden en 
die hebben gecontroleerd of de voorgestelde herformuleringen wel goed genoeg waren. 

CASMAN Marie-Thérèse et alii (2010), op. cit., p. 74

Dankzij zijn opleiding en zijn eigen ervaringen kon Koen27 nieuwe ideeën aanbrengen die een meerwaarde 
opleveren voor Selor. Hij weet zeer goed welke de beste kanalen zijn waarlangs hulpbehoevende en weinig 
gekwalificeerde mensen te bereiken zijn. Op die manier kan Selor zich gemakkelijk tot deze doelgroepen 
richten. Ook op het gebied van communicatie kan Koen, dankzij zijn ervaring en zijn specifieke kennis, 
nagaan in hoeverre Selor aan bepaalde doelgroepen aangepast is. 

CASMAN Marie-Thérèse et alii (2010), op. cit., p. 67
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Voor mij zorgen de ervaringsdeskundigen ervoor dat we een andere bril 
opzetten, de zaken van een andere kant bekijken en een andere (meer 

sociale) gevoeligheid aan de dag leggen.

Jean-Marc  Delporte 
Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Economie

GRENSOVERSCHRIJDEND   NETWERK

De ervaringsdeskundigen van de verschillende overheden kennen elkaar en praten met elkaar.

De ervaringsdeskundigen maken deel uit van een netwerk dat regelmatig samenkomt. Dit net-
werk is om verscheidene redenen van fundamenteel belang: het stelt hen in staat hun ervaringen 
uit te wisselen, zoals in een cluster van werkwijzen, maar vooral de vragen te bespreken die 
door mensen in armoede worden gesteld en die zeer vaak de grenzen van een enkele overheid 
overschrijden. Want uiteraard kennen mensen in armoede, net als talloze andere burgers, de 
administratieve of institutionele grenzen niet en vragen ze vaak hulp bij andere aspecten dan 
degene die de ervaringsdeskundige van een bepaalde overheid kan behandelen. Het netwerk 
is dus een onontbeerlijk structureel element voor het werk van de ervaringsdeskundigen en 
vormt een toegevoegde waarde in een openbare dienst waar de transversale initiatieven niet 
zo dik gezaaid zijn.

MENSELIJKE  DIMENSIE 

Dankzij de ervaringsdeskundigen behoudt de overheid een menselijk gelaat.
 
De overheid gaat soms een beetje bureaucratisch te werk of interpreteert het gelijkheids-
beginsel al te strikt. Het onvermijdelijke gevolg is dat ze vaak de indruk geeft wereldvreemd en 
onmenselijk te zijn, een soort pletwals die meer oog heeft voor de naleving van de regels dan 
voor welwillendheid of begrip voor het verhaal van de mensen die ze voor zich krijgt.

De tussenkomst van een ervaringsdeskundige maakt de zaken toegankelijker. Hij maakt het voor de  
gebruiker die in armoede leeft veel gemakkelijker om de stap te zetten, een dienst aan te spreken met  
vragen en misschien zelfs te proberen zijn standpunt ter zake te verduidelijken. 

http://www.de-link.net/wp-content/uploads/2011/02/Meerwaarde-van-het-werken-met-opgeleide-erva-
ringsdeskundigen.pdf

(…) de bedoeling van dit project is ook een tegengewicht te bieden voor een eventueel gebrek aan empa-
thie ten aanzien van armen bij het personeel van de verschillende overheidsdiensten, wat kan leiden tot 
conflicten en spanningen bij de detachering van ervaringsdeskundigen.

CASMAN Marie-Thérèse et alii (2010), op. cit., p. 23
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Met ervaringsdeskundigen kan deze menselijke dimensie van de overheid worden uitgebouwd 
en empathie worden ontwikkeld. Binnen de organisatie brengen zij een gevoeligheid teweeg bij 
een kansarme doelgroep en hebben zij bijzondere aandacht voor wat sommige mensen hebben 
meegemaakt. 

 NUT VOOR HEEL WAT ANDERE  PARTIJEN

De acties van de ervaringsdeskundigen komen niet alleen mensen in armoede ten goede, maar 
ook andere soorten klanten of gebruikers.

Als we de opdrachten van de ervaringsdeskundigen overlopen, stellen we al vlug vast dat som-
migen onder hen, als ze worden uitgevoerd, niet alleen het leven verbeteren van mensen in 
armoede, maar ook dat van andere burgers of gebruikers van de overheidsdiensten. Enkele 
voorbeelden:

• verbetering van het onthaal van en de informatie aan de bevolking; 
• omkadering van de gebruikers bij het doorlopen van administratieve procedures;
• verbetering van de algemene kwaliteit en de toegankelijkheid van de dienst door voorstel-

len te doen voor betere communicatie, procedures en maatregelen.

Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld begrijpen we al snel dat een brochure die wordt be-
grepen door mensen in armoede, ook duidelijk zal zijn voor alle andere mensen die niet gewend 
zijn aan administratief taalgebruik en een tekst in mensentaal nodig hebben.

 KRITISCHE  BLIK  MET  GUNSTIG   EFFECT

Ervaringsdeskundigen zetten de overheid ertoe aan de dingen regelmatig in vraag te stellen, en 
dat is vaak een goede zaak.

Ten slotte, en dat is misschien het aspect dat het moeilijkst te slikken is voor de overheden die 
ervaringsdeskundigen in dienst hebben genomen, kan deze blik naar buiten - een vaak kritische 
blik - ertoe leiden dat praktijken, een bepaalde manier van werken, zelfs een administratieve 
voorziening of een reglement, in vraag worden gesteld. Iets wat uiteindelijk gunstig kan blijken.

 
Voor de overheid is hun grootste meerwaarde dat ze een menselijk  
gelaat kunnen bewaren, zich ervan bewust zijn dat er een bevolkings-
groep bestaat die nood heeft aan specifieke hulp (met name mensen  

die van de IGO leven28).

Sarah  Scaillet 
Administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Pensioenen

De acties van Koen, onze ervaringsdeskundige, zijn niet alleen nuttig 
voor de mensen in armoede, maar ook voor andere personen.

Marc  van Hemelrijck  
Selor

Dankzij de ervaringsdeskundigen kunnen wij onze materie anders  
begrijpen en hebben wij het lef ze anders te bekijken.

chantal  de  pauw  
Communicatieverantwoordelijke, FOD Economie

Daardoor kunnen wij de noden van het terrein beter begrijpen.  
En de feedback is vaak negatief, wat ons ertoe kan aanzetten  
dingen te herzien in onze projecten en zowel inhoudelijke als vormelijke  

aanpassingen door te voeren. 

Thibaut  Duvillier 
Adjunct-administrateur-generaal  

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
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Gezien het project als doel had de toegankelijkheid van de overheidsdiensten voor mensen in armoede 
te verbeteren, impliceerde het onrechtstreeks dat de processen en werkwijzen van de betrokken diensten 
in vraag werden gesteld. (…) Het idee dat een externe deskundige komt zeggen wat er binnen de diensten 
moet veranderen, wordt niet zonder terughoudendheid aanvaard. 

CASMAN Marie-Thérèse et alii (2010), op. cit., p. 23

Dit project heeft sommige federale overheidsdiensten ertoe gedwongen na te denken en hun beleid en hun 
dienstverlening opnieuw te onderzoeken, vertrekkende vanuit het standpunt van mensen die in armoede 
leven. Er is heel wat moed nodig om zichzelf en zijn werkwijzen in alle openheid in vraag te stellen.  
De overheidsdiensten die het hebben gedaan, verdienen onze waardering. 

Els VAN WEERT (2006), Staatssecretaris voor duurzame ontwikkeling en sociale economie, tijdens het 
colloquium “Betrokkenheid van de ervaringsdeskundigen inzake armoede en sociale uitsluiting binnen de 
federale overheidsdiensten”, 22 november 2006 
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3.3  WELKE TAKEN VOEREN ZE UIT?

Concreet en op het terrein voeren de ervaringsdeskundigen een brede waaier van uiteenlo-
pende taken uit:

• Communicatieacties:
 - bepaalde thema’s voorstellen,
 - documenten herlezen,
 - hulp bieden bij de vereenvoudiging van het taalgebruik en de leesbaarheid  

 van de documenten.
• Beter begrip van het terrein en van de realiteit van mensen in armoede:
 - verplaatsing op het terrein en onthaal,
 - concrete hulp om dit kansarme publiek beter te begrijpen. Zo bellen we hen geval per  

 geval op, naargelang de nood, wanneer een medewerker verneemt dat de burger 
  een ander soort hulp nodig heeft of niet goed begrijpt wat hem wordt uitgelegd.
 - samenwerking in de verenigingen voor armoedebestrijding, deelname aan vergaderingen 
  of werkgroepen.
• Effectieve bijdrage leveren tot de opdrachten van de dienst of de overheid waarin ze geïn-

tegreerd zijn:
 - deelname aan werkgroepen en workshops,
 - tips.
• Opmaak van bezoekverslagen, deelname aan vergaderingen, commentaren, …
• Huisbezoeken en begeleiding van de mensen in armoede in andere overheidsdiensten of 

instellingen (ziekenfondsen, Restos du Cœur, P’tits Riens, …).
• Opleidingen, concrete en pedagogische voorstellingen van projecten rond mensen in ar-

moede.
• Concrete voorstellen van oplossingen, identificatie van obstakels voor mensen in armoede 

in de huidige processen.

Het evaluatieverslag van de methode in 2010 benadrukte het al29: “de taken en opdrachten die 
aan de ervaringsdeskundigen worden toevertrouwd zijn uiteenlopend en variëren naargelang 
het specifieke karakter van de overheden. (…) De taken van de ervaringsdeskundigen verschil-
len zeer sterk naargelang ze werken in diensten die rechtstreeks in contact staan met de doel-
groep (‘front office’) of volledig van deze groep afgesneden zijn (‘back office’)”. 

Het boek over goede werkwijzen dat in 2010 werd uitgegeven, vermeldde ook dat “alle erva-
ringsdeskundigen niet alle mogelijke activiteiten verwezenlijken; afhankelijk van hun persoonlijke 
profiel en van de specifieke eigenschappen van de dienst waar ze werken en de concrete 
kansen die zich voordoen om bij te dragen aan een betere bewustwording van de noden van 
de armsten (aard van de specifieke opdrachten van deze dienst, de aan- of afwezigheid van een 
contact met de doelgroep, enz.), wordt elk van hen er onvermijdelijk toe aangezet zich te richten 
op bepaalde soorten prestaties”30. 

3.4  WELKE CONCRETE IMPACT REALISEREN ZE?

In 2015 zal een nieuwe evaluatie van de methodiek ervaringsdeskundigen - de vierde sinds de 
lancering - echt de nadruk leggen op de resultaten die concreet zijn behaald, met name in het 
kader van armoedebestrijding, maar niet alleen op dit vlak. Blijven ze de sociale steun toeganke-
lijker maken, zoals het evaluatieverslag in 2010 meldde31?

In een perspectief van goed bestuur willen sommigen dat deze methodiek, net als andere, 
wordt geëvalueerd op basis van objectieve en meetbare criteria en dus op vlak van impact. Het 
is duidelijk dat de impact van een methodiek zoals deze eerder kwalitatief dan kwantitatief is. 

Wij sommen enkele concrete voorbeelden op die door de inbreng van de ervaringsdeskundi-
gen mogelijk werden gemaakt:

• Op het niveau van de FOD Financiën, in het kader van de groene fiscaliteit, worden er al 
verscheidene jaren belastingverlagingen voorgesteld voor energiebesparende uitgaven. Op 
het gebied van gezondheidszorg vindt de terugbetaling van de zorgen plaats nadat het 
bedrag is uitgegeven en de dokter is betaald. Over het algemeen gaat het zo: telkens er geld 
moet worden voorgeschoten dat vervolgens wordt terugbetaald of waarvoor men een 
belastingvermindering krijgt, is dat een probleem voor mensen in armoede. Zij hebben dat 
geld niet en voor hen moeten er dus andere oplossingen worden gezocht.

• In ziekenhuizen hebben ervaringsdeskundigen duidelijk weten te maken dat sommige men-
sen niet begrepen wat hun werd gevraagd en dus zonder hulp geen formulieren konden 
invullen. Dat verklaart soms gewelddadig gedrag. Door de tijd te nemen om deze mensen 
te begrijpen kan de ervaringsdeskundige hen begeleiden en kalmeren zonder dat de politie 
moet worden gebeld. Iedereen wint daarbij. Het ziekenhuis kan de patiënt opnemen en 
beschikt over de nodige informatie voor de terugbetaling van de verzorging. 

 
 In het ziekenhuis CHU Saint-Pierre in Brussel bijvoorbeeld begeleidt Marina sinds maart 

2009 regelmatig mensen bij administratieve stappen, intra en extra muros. Dat doet ze voor 
patiënten die haar zijn aanbevolen door de sociaal assistenten van de sociale dienst van het 
ziekenhuis, in samenspraak met de sociaal werkers van het ziekenhuis en de patiënten zelf. 

 
 Ze is een echte duizendpoot. Meestal begeleidt ze een persoon bij de verschillende over-

heden of verenigingen. Ze gaat vooral naar het OCMW (om de vordering te verkrijgen of 
de patiënt in te schrijven als aanvrager van een leefloon), naar de gemeente (herinschrijving 
in geval van schrapping, vernieuwing van de identiteitskaart, aangifte van verlies van de iden-
titeitskaart, aanvraag van gezinssamenstelling voor het OCMW en de ziekenfondsen). Ze 
gaat ook thuis bij mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn, maakt de brievenbus leeg, 
sorteert de post, rangschikt de te betalen facturen volgens dringendheid, betaalt de factu-
ren, brengt of neemt zaken mee na een ziekenhuisopname in of een overbrenging naar een 
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ander ziekenhuis, neemt contact op met de huisbazen van de mensen die in het ziekenhuis 
zijn opgenomen om hen van de situatie op de hoogte te brengen, enz. Het gebeurt ook 
dat ze moet tolken naar of vanuit het Russisch, Koerdisch of Georgisch. Daarnaast houdt ze 
regelmatig contact met de medische cel van FEDASIL, het ziekenfonds, bankinstellingen om 
een bankrekening te openen waarop geld voor de patiënten kan worden gestort, ambas-
sades om attesten te verkrijgen zoals een getuigschrift van ongehuwde staat of huwelijk, 
rusthuizen om persoonlijke spullen te brengen die de patiënt tijdens de overbrenging in het 
ziekenhuis is vergeten, …

• Bij de FOD Economie werken de ervaringsdeskundigen aan de communicatie, met name 
rond thema’s waar deze groep in financiële onzekerheid veelvuldig mee te maken krijgt, 
zoals overmatige schuldenlast. Deze mensen trappen immers vaak in valkuilen die te mooi 
lijken om waar te zijn. De brochures over de risico’s op overmatige schuldenlast werden 
gestructureerd in de vorm van FAQ. Maar voor de hulpbehoevenden waren zelfs die nog 
te ingewikkeld. Met de hulp van ervaringsdeskundigen werden de brochures zo begrijpelijk 
mogelijk gemaakt en vervolgens naar de OCMW’s gestuurd. Als ze dat wensen kunnen de 
ervaringsdeskundigen zich op het terrein begeven om ze persoonlijk toe te lichten, zowel 
aan de ambtenaren van de OCMW’s als aan de kansarmen. Farida, een van de ervarings-
deskundigen van de FOD Economie, heeft een document opgesteld waarin alle brochures 
staan die door de FOD Economie zijn gemaakt en legt ze in eenvoudige bewoordingen uit 
wat een kansarm publiek eraan heeft.

• Net als in heel wat andere overheidsdiensten is de trend er bij de Rijksdienst voor Pen-
sioenen er een van dematerialisatie en digitalisering, met name van brieven. Als de klant zijn 
e-mailadres opgeeft, krijgt hij alle brieven via deze weg. Bepaalde klanten van de RVP heb-
ben echter wel een e-mailadres, maar gebruiken het daarom niet regelmatig en maken hun 
brievenbus misschien niet vaak leeg. Zo raakt een belangrijke brief soms verloren. Marie-
Louise (Wieske), ervaringsdeskundige van het bureau van de RVP in Hasselt, is bijzonder 
alert voor dit soort situaties en vraagt de mensen, vooral de ouderen, systematisch of ze 
een e-mailadres hebben en of ze het regelmatig gebruiken. Als dat niet zo is, vermeldt zij 
uitdrukkelijk in hun dossier dat ze er de voorkeur aan geven brieven per post te ontvangen.

• Om als personen met een handicap te worden erkend, moeten de betrokkenen bij een 
keuringsarts langsgaan. De oproepingen voor deze bezoeken worden via de post ver-
stuurd. Georges, de ervaringsdeskundige van de Directie-generaal Personen met een 
handicap van de FOD Sociale Zekerheid, heeft de aandacht gevestigd op de kwestie van 
de referentieadressen die moeten worden gebruikt om deze oproepingen te versturen.  
Het interne proces werd herzien om ervoor te zorgen dat deze mensen de oproepings-
brieven wel degelijk ontvangen. Als ze zich na verscheidene oproepingen niet aanbieden, 
wordt hun handicap immers niet meer erkend. Deze problematiek van het adres is uiter-
aard niet eigen aan personen met een handicap. Op een meer algemene manier helpt 
Georges nieuwe processen te bedenken binnen de DG Personen met een handicap, zodat 
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mensen met een referentieadres geen problemen meer hebben en nooit een afspraak met 
een keuringsarts van de FOD Sociale Zekerheid missen. En zijn inbreng wordt besproken 
op het sociaal netwerk van het bedrijf (Yammer) van de DG.

Het gebeurt vaak dat sociaal verzekerden hun oproeping niet ontvangen omdat ze huisvestingsproblemen 
hebben.

André, ervaringsdeskundige bij de RVA, geciteerd in CASMAN Marie-Thérèse et alii (2010), op. cit., p. 45

De beste kennis van hun concrete inbreng komt van het terrein. Zo zet de Entraide Saint-
Vincent de Paul de Jumet het werk van Véronique, ervaringskundige bij de Rijksdienst voor 
Pensioenen in de schijnwerpers, en schrijft: “Onze vereniging helpt mensen hun dossier in orde 
te brengen, zowel op administratief als sociaal en medisch vlak. Dat doet ze door hen te helpen 
met verstandige adviezen, verstrekt door mevrouw Véronique Desterck, die uiterst bekwaam is 
op deze gebieden; op die manier konden heel wat mensen opnieuw de financiële steun genie-
ten die wordt toegekend door de werkloosheid, het ziekenfonds en het OCMW en opnieuw 
worden ingeschakeld in het normale circuit van sociale actie.

De aanwezigheid van mevrouw Véronique Desterck is absoluut onontbeerlijk voor de goede 
werking van onze vzw. Niemand van ons is immers voldoende bekwaam om zijn weg te vinden 
in de doolhof van regeltjes en reglementen die uitgaan van de lokale, gewestelijke en federale 
overheden, en van de steun die ter zake wordt geboden”32.

Ten slotte mogen wij een belangrijk resultaat voor de ervaringsdeskundigen zelf niet vergeten: 
hun re-integratie in de professionele wereld, voor sommigen na vele jaren, en het einde van de 
onzekerheid.

23 POD Maatschappelijke Integratie, 
De overheid, performant en 
sociaal. De bijdrage van het project 
Ervaringsdeskundigen binnen 
de federale overheidsdiensten, 
presentatiedocument (2 pagina’s) 

24 Idem

25 NB. Vincent was de mentor van 
Koen in 2010

26 Ervaringsdeskundige bij de Rijks-
dienst voor Arbeidsvoorziening

27 Ervaringsdeskundige bij Selor

28 Inkomensgarantie voor ouderen 

29 STEENSSENS Katrien, VAN 
REGENMORTEL Prof. Dr. Tine, 
CORTESE Valter, VANHEER-
SWYNGELS Adinda, HAM-
ZAOUI Prof. Dr. Mejed (2010), 
Evaluatie van het pilootproject 
‘Ervaringsdeskundigen inzake 
armoede en sociale uitsluiting bin-
nen de federale overheidsdiensten’, 
KUL-HIVA et ULB-METICES-
ETF, p. 30

30 CASMAN Marie-Thérèse, 
VRANKEN Jan, DIERCKX 
Daniëlle, DEFLANDRE Dimitri, 
CAMPART Geert (2010), 

Ervaringsdeskundigen inzake 
armoede en sociale uitsluiting, 
Pioniers van innovatie binnen de 
federale overheidsdiensten, Garant 
Uitgevers, Antwerpen - Apeldoorn, 
p. 19

31 STEENSSENS Katrien et alii 
(2010), op. cit.

32 Getuigenis over het werk uitge-
voerd door mevrouw Véronique 
Desterck binnen de vzw Entraide 
St Vincent de Paul de Jumet 
Heigne, 25 november 2014 

 
‘Samira? Ik wist niets van haar verleden’ zei een van mijn medewerkers 
op de afdeling IT op een dag. Ze heeft het heel goed gedaan en laat zien 

dat ze zich prima heeft weten te integreren.

Christine  Miclotte 
Administrateur-generaal van de Hulpkas  

voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

Xavier hoort erbij, ook al is hij er niet elke dag. 

Thibaut  Duvillier 
Adjunct-administrateur-generaal  

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) 

Dit project combineert de kans op professionele re-integratie voor deze 
mensen, die worden gerespecteerd en beschouwd als belangrijk in hun 
werk. Dat is de sleutel om uit de armoede te geraken, plus het feit dat ze 

echt belangrijk werk doen waarvoor we anders geen tijd hebben. 

chantal  de  pauw  
Communicatieverantwoordelijke, FOD Economie
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het algemeen. Het is een evolutieve tool die empathie mogelijk maakt en een aanvulling bete-
kent op andere kwalitatieve en kwantitatieve maatregelen. Met deze methode kunnen klanten 
worden gepersonifieerd en kan het profiel van een fictieve persoon worden beschreven via 
eigenschappen. 

Bijvoorbeeld:

• zijn gezin: burger, bedrijf, non-profit, vereniging, overheid, …
• zijn identiteit: naam, leeftijd, diploma, functie.
• zijn projecten, gekoppeld aan functie of statuut.
• zijn verhouding tot technologie om de mate van ‘digitale rijpheid’ van de doelklant te bepa-

len.
• de manier waarop hij zich informeert, waardoor hij de geprivilegieerde kanalen van de klant 

kan kennen om aan zijn informatiebehoeften tegemoet te komen.
• de communicatiekanalen die hij gebruikt voor zijn contacten met de openbare dienst.
• zijn administratieve stappen, waardoor alle mogelijke of reële kansen beschreven kunnen 

worden waarbij de klant in contact komt met de overheid.

De persona’s kunnen worden gebruikt: :

• om de doelgroep te identificeren die te maken krijgt met een welbepaalde administratieve 
voorziening, voor een project van e-government zoals een uniek loket of om het even welk 
ander soort initiatief bestemd voor de klanten van de overheid;

• in functie van deze doelgroep, 
 - om aandacht te hebben voor zijn beperkingen of specifieke verwachtingen;
 - om zich af te stemmen op zijn voorkeuren inzake communicatiekanalen 
  of gebruik van ICT;
 - om een communicatie uit te werken die aangepast is aan zijn begripsniveau;
 - …
• ten slotte, om te helpen producten en diensten te ontwerpen die afgestemd zijn op de 

klanten van de openbare dienst.

Ze maken het mogelijk dezelfde weergave van de klant te delen, een gemeenschappelijke taal te 
spreken, de klant te personaliseren “die niet meer ‘anoniem’ is: hij heeft een naam, een gezicht, 
een gezin, een job, enz.”33.

Met de hulp van de ervaringsdeskundigen zouden er persona’s in het leven geroepen kunnen worden om 
de verschillende soorten mensen in armoede weer te geven. Deze fiches zouden gebruikt kunnen worden 
in alle diensten die mogelijk in contact komen met mensen in armoede om meer rekening te houden met 
hun realiteit en noden.

Om de klanten een dienst te verlenen die op hun behoeften aansluit - een van de doelstellingen 
van klantgerichtheid - lijkt het logisch om ze eerst te identificeren en vervolgens de verwach-
tingen te omschrijven. 

Dat lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar in de praktijk stellen we vast dat heel wat organisaties - 
zowel openbaar als privé - hun klanten menen te kennen, terwijl ze uiteindelijk vrij weinig contact 
hebben met hen, of in elk geval niet op een geformaliseerde manier.

Om hen een dienst te kunnen aanbieden die aan de verwachtingen beantwoordt, moet ook 
geëvalueerd worden wat de klanten meemaken tijdens hun interacties met de openbare dienst, 
zonder zich louter tot een tevredenheidsenquête te beperken. Ook hun ervaring moet geëva-
lueerd worden.

4.1  WIE ZIJN DE KLANTEN?

Er is niet een klant, maar meerdere klanten en ze zijn allemaal anders. Een burger is geen bedrijf, 
een alleenstaande moeder is geen student, een KMO is geen grote onderneming, een plannings-
centrum is geen OCMW, een architect is geen burgemeester, … Dat spreekt vanzelf.

Al deze klanten op dezelfde manier behandelen is dus moeilijk. Ja, misschien zelfs onmogelijk. 
Daarom is het - we herhalen het - belangrijk om hen goed te kennen en een gedifferentieerde 
aanpak te hebben van de doelgroepen op het vlak van:

• informatie en communicatie: het komt erop aan een aangepaste communicatiestijl en taal-
gebruik te hanteren en een relevant communicatiekanaal te kiezen ten aanzien van het 
publiek dat men wil bereiken;

• advies en begeleiding: het komt erop aan gepersonaliseerd advies te bieden dat afgestemd 
is op de situatie van de klant;

• …

Om het te kennen, moet men idealiter ‘echte’ klanten kunnen ontmoeten, via enquêtes, be-
zoeken of gesprekken op het terrein, innoverende uitwisselingen van het ‘leef mijn leven’ van 
focusgroepen of andere participatieve methodes. Toch is de overheid zelden uitgerust voor 
dit soort contacten. Vaak heeft ze er geen tijd of geld voor en voelt ze er niet noodzakelijk de 
behoefte toe.

De techniek van de persona’s kan daaraan verhelpen en fictieve klanten beschrijven. Een per-
sona is een gedetailleerde en concrete weergave van een klant, beschreven met gewone en 
geharmoniseerde woorden, die bestaat uit objectieve en subjectieve gegevens over klanten in 
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4.2  WAAROM NEMEN ZE CONTACT OP MET DE OVERHEID? 

BEWEEGREDENEN

Een klant, een gebruiker, een begunstigde, een belastingplichtige, … komt nooit toevallig in con-
tact met de overheid. Net zomin als hij dat doet met zijn bakker, zijn garagist, zijn postbode, ... 
Hij doet dat altijd omdat hij er een (beweeg)reden voor heeft, kortom een behoefte, een pro-
ject of een probleem waarvoor hij contact moet opnemen met de overheidsdiensten. Enkele 
voorbeelden:

• Ik wil personeel in dienst nemen omdat mijn bedrijf goed draait.
• Ik ben ontslagen en zou graag opnieuw een job vinden.
• Ik ben ziek en wil een terugbetaling van mijn gezondheidszorgen.
• Ik heb mijn aanslagbiljet ontvangen en word uitgenodigd om mijn belastingen te betalen.
• Ik vertrek naar het buitenland en heb een paspoort nodig.
• Ik wil inlichtingen inwinnen over mijn pensioen of wil mijn vervroegd pensioen aanvragen.
• Ik heb mijn echtgeno(o)t(e) verloren en wil graag begeleid worden bij de stappen die ik nu 

moet zetten. 
• Ik moet mijn identiteitsdocumenten vernieuwen.
• …

Het is nuttig de lijst van beweegredenen op te stellen die een klant ertoe aanzetten bij de over-
heid langs te gaan. Zo kan men zijn situatie en motivaties beter begrijpen en nauwgezet bepalen 
en een aanbod van diensten uitwerken dat aan zijn vraag kan beantwoorden.

Waarom neemt een gebruiker contact op met een overheid? Om een formulier te verkrijgen? Om een 
dossier samen te stellen? Dat is het standpunt van de overheid. Dat van de gebruiker is totaal anders. 
Voor hem is de aanleiding meestal een evolutie of een etappe in zijn persoonlijke leven: een huwelijk, 
een geboorte, werk zoeken, pensioen, een aangifte van inkomstenbelasting, … Min of meer terugkerende 
gebeurtenissen, die het ritme van zijn persoonlijke en administratieve leven bepalen.

SECRETARIAT GENERAL POUR LA MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE, Suivre pas 
à pas l’usager pour améliorer le service au public, Les Cahiers du SGMAP 

SCENARIO’S ALS  LEIDRAAD

Om de motivaties van de klanten en hun geschiedenis/hun verleden zo goed mogelijk te be-
schrijven, kan het nuttig zijn toevlucht te nemen tot de methode van klantenscenario’s of gebrui-
kersscenario’s. Een dergelijke methode wordt vaak gebruikt bij het ontwerp van websites om de 
doelstellingen te beschrijven die worden nagestreefd door de gebruikers van een site, maar ze 
is ook nuttig in een ruimere context.

Een klantenscenario is een verhaal dat in een zeer eenvoudige taal geschreven is, die van de klant, 
en de volgende elementen omvat:

• Een onderwerp: de klant en zijn eigenschappen.
• Een motivatie: het element dat de persoon ertoe aanzet contact op te nemen met de over-

heid, om ermee te interageren, wetende dat het nooit om een toeval gaat. 
• Een handelingswerkwoord, gekoppeld aan de verwezenlijking van een doelstelling (zich in-

formeren, vergelijken, kopen, ...), en geen toestandswerkwoord (zijn, lijken, schijnen, enz.).
• Een onderwerp dat vertaald is in het taalgebruik van de klant, naargelang van zijn deskundig-

heid, d.w.z. een onderwerp dat gekoppeld is aan zijn motivatie.

Een greep uit de mogelijke scenario’s:

Het is 16 uur. Jennifer, ambtenaar bij de Directie van de Sociale Inspectie, bereidt de sociale 
controle bij het bedrijf Sushi Shop voor, die gepland is voor de volgende ochtend. Gezien de 
zeer korte termijn waarover ze beschikt om haar tussenkomst voor te bereiden, moet ze zeer 
snel de lijst van alle werknemers van dit bedrijf opstellen.

Karim is actief op zoek naar werk. Hij heeft deelgenomen aan een workshop van Actiris, waar 
hij zijn cv heeft bijgewerkt. Tijdens deze workshop heeft men hem ook verteld over een voor-
ziening waarmee hij een eerste ervaring kan opdoen en zijn Engels kan vervolmaken. Hij zou 
graag een aanvraag indienen om van deze voorziening gebruik te maken. Hij moet een cv en 
een getuigschrift van goed zedelijk gedrag bijvoegen, dat hij bij zijn gemeente moet aanvragen. 
Hij zou deze officiële documenten graag opslaan in een enkele, beveiligde webruimte, zodat hij 
er gemakkelijk aan kan. 
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Dit is het verhaal van mevrouw Murat ... Ze is 56 jaar oud en heeft haar hele leven gewerkt. 
Eerst als zelfstandig verpleegkundige, vervolgens als verpleegkundige in een ziekenhuis. Haar man 
is even oud als zij en haar twee kinderen zijn het huis al uit ... En haar pensioen komt in zicht. 
Ze denkt er steeds vaker aan. Uiteraard wil ze het zo goed mogelijk voorbereiden. Ze zou met 
name graag weten hoeveel pensioen ze precies zal krijgen. Dat is des te belangrijker omdat haar 
man al een jaar werkloos is en de kans dat hij nog werk zal vinden zeer klein is. Ze maakt zich 
dan ook zorgen over haar toekomstige levensstandaard. Wat zal ze nog kunnen, wat niet meer?

Uiteraard heeft ze al brieven gekregen met informatie over het pensioen.
Ze moet echter toegeven dat ze niet helemaal zeker is dat ze alles goed begrepen heeft: niet
de wijze waarop haar pensioen wordt berekend, noch de voorwaarden voor een eventueel
vervroegd pensioen of welke stappen ze moet zetten, wie ze moet aanspreken, ...34

Het gebruik van klantenscenario’s kan nuttig zijn: 

• om zich ervan te vergewissen dat er rekening wordt gehouden met de behoeften van de 
klanten in hun interacties met de overheid. Bij gebrek eraan om zich ervan bewust te wor-
den en te anticiperen op een alternatieve oplossing die in het voorkomende geval aan de 
klanten kan worden voorgesteld;

• om informatica- of e-governmentapplicaties te ontwikkelen die afgestemd zijn op de doel-
groep, met name om ze te testen voordat ze effectief in gebruik worden genomen;

• …
• ten slotte, gewoonweg om de klanten beter te begrijpen.

De scenario’s met de voornaamste beweegredenen waarom mensen in armoede contact opnemen met  
de overheid zouden beschreven kunnen worden met de hulp van ervaringsdeskundigen. Die kunnen  
vervolgens gebruikt worden in alle diensten die mogelijk in contact komen met mensen in armoede om zo 
meer rekening te houden met hun realiteit en noden.
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4.3  WAT ZIJN HUN VERWACHTINGEN? 

VEELEISENDE  EN  VERGELIJKENDE  KLANTEN

De klanten van een openbare dienst treden dagelijks in interactie met andere actoren en andere 
organisaties: het postkantoor, hun bank, hun dokter, de school van hun kinderen, hun telecom-
municatieoperator, hun supermarkt, hun reisbureau, hun notaris, … Binnen de overheidsdiensten 
kunnen ze verschillende soorten interactie aangaan afhankelijk van het feit of ze het openbaar 
vervoer gebruiken, werk zoeken, subsidies aanvragen, hun belastingen betalen of hun kwartaal-
aangifte voor de btw invullen.

Ze maken weinig - zelfs steeds minder - een onderscheid tussen deze sectoren en diensten. 
Integendeel, ze vergelijken ze. Maar vooral: ze stemmen hun verwachtingen niet noodzakelijk af 
op de specifieke kenmerken van elk van hen.  Als ze dus bijzonder tevreden zijn over de manier 
waarop een van deze sectoren aan hun verwachtingen voldoet, zien ze niet in waarom dat met 
de andere sectoren niet hetzelfde zou zijn. Mensen verwachten en eisen dus steeds meer, ook 
ten aanzien van de openbare sector.

FREQUENTE  TYPES  VAN  VERWACHTINGEN

Ten opzichte van het geheel van hun interacties, die met name ontstaan door een beweegreden 
voor interactie in het bijzonder, hebben de klanten een bepaald aantal verwachtingen, waarvan 
de meest courante de volgende zijn35.

• Duidelijkheid, transparantie
 - Weten met wie men contact moet opnemen, aan wie men een vraag moet stellen, waar  

 men precies moet zijn, de juiste persoon te spreken krijgen.
 - Begrijpen wat er wordt geschreven of gezegd.
• Snelheid
 - Snel contact kunnen opnemen met de overheid, er niet te veel tijd moeten doorbrengen  

 en niet te lang moeten wachten.
• Voorspelbaarheid
 - Weten waar zijn dossier is, wanneer de dienst werd verleend, wanneer men een  

 antwoord zal krijgen en wanneer men, in het voorkomende geval, betaald wordt.
• Betrouwbaarheid
 - Weten dat de aangegane verbintenissen, de aangekondigde termijn, enz. zullen worden  

 nageleefd.
• Reactiviteit
 - Binnen de aangekondigde termijnen antwoord krijgen op een vraag/post.
 - Een billijk en gemotiveerd antwoord krijgen. 
• Autonomie
 - Een groot aantal stappen zelf zetten, met name op het internet of via mobiele applicaties.

• Luisteren, begrijpen
 - Begrepen en gehoord worden.
 - Perfect begrepen worden in specifieke omstandigheden.
• Toegankelijkheid, beschikbaarheid
 - Gemakkelijk contact kunnen opnemen met de gewenste persoon of dienst.
 - Beschikbare mensen vinden die naar de vraag luisteren.
• Bekwaamheid
 - Iemand te spreken krijgen die zijn job kent en goede raad geeft.
• Respect
 - Voelen dat men door de gesprekspartner(s) gerespecteerd wordt.
• Eenvoud
 - Eenvoudige en snelle procedures hebben.
• Proactiviteit
 - Indien nodig proactief geïnformeerd worden.
• Participatie
 - Geraadpleegd worden wanneer zijn advies het verschil kan maken.
• Personalisering
 - Te maken krijgen met een gesprekspartner die rekening kan houden met persoonlijke  

 situaties.
• Wederzijds vertrouwen
 - Vertrouwen hebben in de gesprekspartner, in diens bekwaamheden en in wat hij zegt:  

 nakomen van beloften, respect voor het vertrouwelijke karakter van de gesprekken, enz.
 - Voelen dat de overheid vertrouwen heeft en er niet zomaar van uitgaat dat men wil  

 frauderen, liegt, enz.
• …

Niet al deze verwachtingen staan op hetzelfde niveau:

Sommige zijn basisverwachtingen waar men niet omheen kan (‘must be’): als eraan wordt  
voldaan is de klant niet noodzakelijk tevreden, maar als er niet aan voldaan wordt, is hij zeer 
ontevreden en zegt hij: “dat is wel het minste; het is hun werk …”.

Sommigen zijn zogenaamd aanvullend, proportioneel of hebben te maken met prestaties (bv. de 
wachttijd): de tevredenheid van de klant is rechtstreeks gekoppeld aan de mate waarin aan deze 
verwachting wordt voldaan. concreet: hoe beter de prestaties (bv. korte wachttijd), hoe meer 
de tevredenheid toeneemt.

Andere zijn aantrekkelijk: deze verwachtingen worden niet noodzakelijk uitgedrukt en zijn ook 
niet bewust. Als eraan wordt voldaan, is dat een extraatje dat de mensen blij maakt, een aange-
name verrassing die voor een grote tevredenheid zorgt.
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Als men het bijzondere geval neemt van de specifieke doelgroepen (minder mobiele personen, 
personen in sociale onzekerheid, personen die de landstaal niet spreken of mensen die niet kun-
nen lezen of schrijven), zijn de voornaamste verwachtingen de volgende36:

• Verwachtingen waar men niet omheen kan:
 - Toegankelijke overheidsdiensten;
 - Gesprekspartners die niet discrimineren.
• Verwachtingen die elkaar aanvullen:
 - Doeltreffende tools/gesprekspartners die rekening houden met de persoonlijke situatie;
 - Gesprekspartners die natuurlijk blijven ten aanzien van ieders eigenheid;
 - Diensten die anticiperen op ieders eigenheid.

De voornaamste verwachtingen van mensen in armoede kunnen worden geïdentificeerd met de hulp van 
ervaringsdeskundigen. Ze zouden vervolgens worden meegedeeld aan de diensten die er mogelijk mee in 
contact komen om er beter rekening mee te houden.

 
 
METHODES  OM  VERWACHTINGEN  IN  KAART  TE  BRENGEN

Om te weten wat de klanten verwachten en wat men in de privésector noemt ‘de klant een 
stem geven’, zijn er verscheidene methodes mogelijk:

• De klant stimuleren om rechtstreeks zijn mening te uiten via behoeften- of tevredenheids-
enquêtes door middel van individuele gesprekken, enquêtes via de telefoon, mail, een web-
site, groepen of klantencommunities. Dat gebeurt steeds vaker bij de overheidsdiensten.

• Van nabij bestuderen wat de klanten uit eigen beweging melden op sociale netwerken, bij 
de ombudsman of bij andere diensten die in contact staan met de klanten. Deze aanpak is 
bij de overheidsdiensten nog maar weinig gesystematiseerd.

• De klanten over het algemeen beter kennen via eerder externe studies over de grote 
trends inzake de verwachtingen van de klanten.

• Hen betrekken bij werkgroepen om samen dingen tot stand te brengen of te produceren 
en rechtstreeks met hen producten en diensten bedenken. Bij onze overheidsdiensten is 
deze manier van werken nog steeds vrij zeldzaam, maar in Angelsaksische of Scandinavische 
landen is ze zeer goed ingeburgerd, met initiatieven van het type ‘Citizen Focus’ of ‘Citizen 
Panels’.

4.4  WAT ZIJN HUN ERVARINGEN? TIJD VOOR ANALYSE!

Zodra men zijn klanten en hun motivaties beter kent, is het belangrijk om te weten en te begrij-
pen wat ze echt meemaken en ondervinden in hun interacties met de openbare dienst. 

In interactie met de overheid ervaart de klant een tevredenheid of ontevredenheid naargelang 
van de verleende dienst, de beschikbaarheid van de ambtenaren en hun vriendelijkheid. Elke 
klant zal trouwens een andere soort aandacht besteden aan deze verschillende aspecten. De 
tevredenheidsenquête is een middel om dat te weten, zeker als ze gestructureerd is rond de 
voornaamste beweegredenen voor interactie, maar ze weerspiegelt slechts een gedeelte van 
het verhaal en niet alle gevoelige punten en problematieken kunnen er doelgericht mee opge-
spoord worden.

Alle interacties tussen de klant en de overheid zullen bijdragen tot zijn ondervinding, zijn ervaring 
die hij, bewust of onbewust, zal vergelijken met de ervaringen die hij heeft bij andere overheden 
of bedrijven. Zo wordt hij steeds veeleisender omdat de kwaliteit van een groot deel van zijn 
interacties reeds verbeterd zal zijn.

Hij kan steeds vaker:

• bij een bestelling of vraag precies weten wat er zal gebeuren en wanneer;
• in real time op de hoogte worden gehouden van de follow-up van zijn bestelling van een 

product en de levering ervan volgen tot bij hem thuis;
• zijn belastingaangifte invullen en alleen invullen wat er ontbreekt;
• onlineformulieren invullen en ze elektronisch ondertekenen;
• via zijn gsm een treinticket bestellen;
• zijn normale beheer organiseren via zijn gsm, zijn tablet of zijn pc;
• advies op maat krijgen afhankelijk van zijn situatie;
• kiezen of hij de dingen helemaal alleen wil doen, op afstand of begeleiding wenst;
• zich uiten als hij ontevreden is. Soms wordt hij daartoe zelfs aangemoedigd;
• van mening veranderen;

Ondanks deze verbeteringen die in heel wat sectoren worden waargenomen, waaronder de 
openbare sector, stellen we vast dat de ervaring van de klanten in de praktijk vaak een van 
‘ondergaan’ is. Dat is het gevolg van de bestaande regelgeving, processen, informaticatools en 
routine. Zelden is ze het uitgangspunt van de hele organisatie. In de optiek van klantgerichtheid 
zou dat nochtans de voornaamste doelstelling moeten zijn, het eindresultaat van een dergelijke 
aanpak. Dat impliceert echter een totale verandering van standpunt en werkwijze. Deze aanpak, 
die zeer vernieuwend is dankzij het standpunt vanwaar hij vertrekt, is een belangrijke factor voor 
de transformatie van de organisaties. Maar hij impliceert natuurlijk een noodzakelijke openheid 
van geest en de bekwaamheid om zichzelf in vraag te stellen.
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Op een bepaalde manier ligt deze idee aan de basis van het concept van ervaringsdeskundigen. 
Vertrekken vanuit de ervaring van mensen om een ander standpunt aan te brengen en van 
perspectief te veranderen.

Er bestaan andere methodes om de ervaring van de klanten zo goed mogelijk te beschrijven. Zo 
is het in de privésector, maar ook in de openbare sector, gangbaar een beroep te doen op de 
parcoursmethode of Customer Journeys in het Engels. 

Een parcours beschrijft in de woorden van de klant alles wat hij meemaakt, van begin tot einde, 
d.w.z. van het eerste contact tot het ogenblik waarop de klant van mening is dat hij het antwoord 
heeft op de reden waarom hij de interactie is aangegaan. Een parcours is uitsluitend gebaseerd 
op wat de klant meemaakt en wat er door zijn bril wordt verteld en geanalyseerd; het parcours 
is volledig gebaseerd op zijn standpunt. Op die manier kan hij eventuele problemen onder de 
aandacht brengen die onopgemerkt blijven als men de voorkeur geeft aan een op processen ge-
baseerde benadering. Met name omdat het standpunt van de klant globaal is “en vaak bestaat uit 
verscheidene, in de tijd gespreide, maar door dezelfde reden ingegeven administratieve contac-
ten. Wanneer men bijvoorbeeld documenten bij elkaar moet zoeken, een dossier samenstellen, 
indienen, wachten op de ontvangst en bestudering ervan”37. Zoals de klant het aanvoelt, neemt 
de complexiteit nog toe “wanneer het parcours van een overheid ten opzichte van de andere 
samenhang mist, hem verplicht hetzelfde document meerdere keren te bezorgen, soms zelfs 
tegenstrijdige informatie verspreidt”38.

Mensen in armoede kampen met een heleboel problemen, die zeer vaak 
de grenzen van een enkele overheid overschrijden. Het zou dan ook nut-
tig zijn dat de overheden zich onderling organiseerden zodat geen enkele 

hulpbehoevende met lege handen naar huis moet.

Thibaut  Duvillier 
Adjunct-administrateur-generaal 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)



83

Ervaringsdeskundigen

82

Ervaringsdeskundigen

Door de beschrijving en vervolgens de analyse van een parcours kan, stapje voor stapje, worden 
gevisualiseerd wat er complex is voor de klant, net zoals de problemen die hij moet verhelpen. 
Hierdoor kan hij ook de oorzaken ervan begrijpen en actieplannen voorstellen die aangepast 
zijn aan het doelparcours dat men de klant wil laten afleggen. 

Mensen in armoede moeten, door de situatie waarmee zij worden geconfronteerd, vaak con-
tact opnemen met verscheidene overheden. Die zullen, ook als ze ervaringsdeskundigen in 
dienst hebben om hun gebruikers beter te begrijpen, een versnipperd antwoord geven op het 
probleem waarmee de mensen naar hen komen. Voor de oplossing van hun probleem zullen 
trouwens ook zeer vaak contacten nodig zijn met andere organisaties dan de federale overheids-
diensten, bijvoorbeeld een ziekenfonds, het OCMW, een rusthuis, … 

De parcoursmethode zou zeer zinvol zijn om hun situatie als geheel te begrijpen.

De voornaamste parcours die mensen in armoede afleggen, zouden beschreven en geanalyseerd kunnen 
worden met de hulp van ervaringsdeskundigen en idealiter ook met de hulp van mensen in armoede 
zelf. Zo zou de realiteit van hun ervaring van interactie met de overheid en de voornaamste punten van 
ervaren complexiteit geobjectiveerd kunnen worden om vervolgens te kijken wat er beter kan. Dit werk 
zou uitgevoerd moeten worden in nauwe samenwerking met de overheden en de diensten die in contact 
staan met mensen in armoede. Om hen zo bewust te maken van de ervaringen van deze mensen dankzij 
de objectivering van hun parcours en hen uiteindelijk te betrekken bij het zoeken naar aangepaste en 
haalbare oplossingen.

33 CHABRY Laurence, GILLET-
GOINARD Florence, JOURDAN 
Raphaëlle (2014), La boîte à outils 
de la Relation client, Dunod, p. 31

34 Bron: Secrétariat GENERAL 
POUR LA MODERNISATION 
DE L’ACTION PUBLIQUE, 
Suivre pas à pas l’usager pour 
améliorer le service au public, Les 
Cahiers du SGMAP, p. 4

35 Compilatie van verschillende 
bronnen:

• SECRETARIAT GENERAL 
POUR LA MODERNISATION 
DE L’ACTION PUBLIQUE, 

Suivre pas à pas l’usager pour 
améliorer le service au public, Les 
Cahiers du SGMAP 

• SECRETARIAT GENERAL 
POUR LA MODERNISATION 
DE L’ACTION PUBLIQUE 
(2012), Etude Evènement de vie 
2012. Synthèse des résultats

• SECRETARIAT GENERAL 
POUR LA MODERNISATION 
DE L’ACTION PUBLIQUE 
(2014), 100% Contacts efficaces. 
Recueil de bonnes pratiques, 
januari 2014

36 SECRETARIAT GENERAL 

POUR LA MODERNISATION 
DE L’ACTION PUBLIQUE 
(2014), “Bonne pratique nr. 22: 
Mettre en place des dispositifs pour 
accueillir les publics spécifiques 
(non francophones, en difficulté 
financière…)”, in 100% Contacts 
efficaces. Recueil de bonnes 
pratiques, januari 2014, pp. 52-53

37 SECRETARIAT GENERAL 
POUR LA MODERNISATION 
DE L’ACTION PUBLIQUE, 
Suivre pas à pas l’usager pour 
améliorer le service au public, Les 
Cahiers du SGMAP, p. 7

38 Idem 

 
Als men echt gebruikersgericht wil zijn, moet men vertrekken van-
uit hetgeen de mensen meemaken, hun behoeften. Hun behoeften en  

problemen zijn echter niet opgesplitst volgens overheden. 

Sarah   scaillet 
Administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Pensioenen
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5.1  VERANDERING DIE TIJD, DURF EN WIL VERGT

Elk project van verandering vraagt om tijd en begeleiding. De overheidsdiensten worden al 
verscheidene jaren betrokken bij een belangrijk veranderingsproces dat moet leiden tot meer 
doeltreffendheid en efficiëntie. Voortaan moeten de verwachtingen van hun klanten centraal 
staan. De ervaringsdeskundigen nemen daar actief aan deel.

Net als elk veranderingsproject kan een methodiek zoals die van de ervaringsdeskundigen - die 
men kan kwalificeren als sociale innovatie - haar doeltreffendheid alleen op lange termijn aanto-
nen. Alle ervaringsdeskundigen hebben immers tijd nodig om zich in hun professionele leven te 
integreren en de beperkingen van de openbare dienst onder de knie te krijgen. Voor hen is het 
een verschil van dag en nacht ten opzichte van hun vroegere situatie, maar dat is ook zo voor de 
overheden die de uitdaging aangaan om hen te integreren. De ervaring is immers niet neutraal 
en het is meer dan zomaar een nieuwe medewerker in dienst nemen. De uitdagingen zijn anders, 
net zoals de potentiële gevolgen voor de organisatie van het werk.

Alle overheden die ervoor hebben gekozen ervaringsdeskundigen te integreren, hebben het dus 
aangedurfd en hebben er de tijd voor genomen. Het is vaak het resultaat van een strategische wil 
van hun hiërarchie dat sommige medewerkers zich hebben aangepast en daar wordt iedereen 
beter van.

Dit boek is een eerbetoon aan hen en steekt een pluim op de hoed van deze innoverende 
overheden die, zoals dit boek wilde bewijzen, zo veel initiatief aan de dag hebben gelegd in de 
huidige context van modernisering van de overheden en klantgerichtheid in de praktijk.

Dat deze detachering is kunnen blijven bestaan en tot overtuigende resultaten heeft geleid, is in de eerste 
plaats te danken aan het voluntarisme van de verantwoordelijken van de POD-MI en de KSZ. Het is het 
bewijs dat het project ‘ervaringsdeskundigen’ weliswaar grotendeels het gevolg is van de doeltreffendheid 
van nieuwe manieren van werken op het terrein. Toch had dit nooit kunnen functioneren in het kader 
van de federale overheidsdiensten zonder de steun van institutionele autoriteiten die voldoende vertrou-
wen hadden in de aanpak om het tijd te geven, oog te hebben voor de logistieke beperkingen ervan en te 
aanvaarden dat het de organisatorische routines van hun eigen afdelingen in vraag zou kunnen stellen. 

CASMAN Marie-Thérèse, VRANKEN Jan, DIERCKX Daniëlle, DEFLANDRE Dimitri, CAMPART 
Geert (2010), Ervaringsdeskundigen inzake armoede en sociale uitsluiting, Pioniers van innovatie binnen 
de Belgische federale overheidsdiensten, Garant Uitgevers, Antwerpen– Apeldoorn, p. 59

Zoals uit ons handvest of ons protocol blijkt is klantgerichtheid van 
fundamenteel belang voor ons. Het is broodnodig. Het is bijvoorbeeld 
van fundamenteel belang een beter zicht te hebben op onze klanten/
gebruikers, te weten dat ze worden geholpen door iemand die de context 

en de geschiedenis van de persoon goed begrijpt.

Frank  van Massenhove 
Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid
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5.4  VERVOLG IS MEER DAN AANGEWEZEN

Sinds de lancering ervan in 2004 is het concept van ervaringsdeskundigen - dat kleinschalig 
begon met 2 deskundigen - binnen de federale overheidsdiensten geleidelijk aan uitgebreid 
met een dertigtal ervaringsdeskundigen. Er zijn ook plannen om er nog verscheidene extra in 
dienst te nemen bij het Riziv. De dienst heeft zich geprofessionaliseerd op het vlak van opleiding, 
rekrutering (voornamelijk met de hulp van Selor) en omkadering door het team van de POD 
Maatschappelijke Integratie. Er werd ook een netwerk van ervaringsdeskundigen tot stand ge-
bracht dat noodzakelijk was om het delen van ervaringen, kennis en goede werkwijzen aan te 
moedigen.

Voor de meeste hoge ambtenaren die wij hebben ontmoet, moet de methodiek van de erva-
ringsdeskundigen worden verder gezet omdat hun concrete inbreng in de uitvoering van de 
opdrachten van de openbare dienst geen enkele twijfel laat bestaan. Deze doelstelling moet 
blijvend worden nagestreefd met oog voor de realiteit van deze kansarme doelgroep, die er 
nog meer nood aan heeft dan andere. Een van de ondervraagde personen vindt zelfs dat men 
het debat moet kunnen opentrekken. Als iemand niet meer betaald wordt en opnieuw in de 
werkloosheid belandt, moet de gemeenschap immers weer voor hem opdraaien.

Verscheidene mensen stellen voor om van de ervaringsdeskundigen volwaardige ambtenaren 
te maken en een specifieke functie in het leven te roepen in de organisaties die in contact staan 

De maatschappelijke actoren zullen erbij winnen als ze zich bewust worden van de dimensie van sociale 
innovatie van hun actie. Net zoals de overheden, die bij armoedebestrijding betrokken zijn, erbij zullen 
winnen als ze die doen ontstaan, en dan vooral in een minimum aan formele kaders, niet louter met kleine 
subsidies aan het project. Sociale innovatie, dat zijn processen van lange adem die complex en onzeker 
zijn. Het zijn geen kleine bling-blingprojectjes. 

LEMAIGRE Thomas (2014), „Innovation sociale et lutte contre la pauvreté: Libertés critiques et choc 
des modèles”, in PAUVéRITé, Le trimestriel du Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté, Numéro 06, 
december 2014, p. 16

5.2 METHODE MET REELE TOEGEVOEGDE WAARDE

Ervaringsdeskundigen zorgen er ook voor dat mensen die in armoede leven hun sociale rechten 
kunnen uitoefenen en toegang krijgen tot de overheidsdiensten. De automatische toekenning 
van deze rechten mag dan een onbetwiste vooruitgang zijn voor mensen in armoede, die hun 
leven enorm vereenvoudigt, toch blijft het belangrijk om te investeren in ervaringsdeskundigen. 
Zij zijn de noodzakelijke brug tussen de middenklasse en de overheid enerzijds en de mensen 
in armoede anderzijds. Alle technologie ten spijt blijven er immers altijd mensen die verdrinken 
in hun dagelijkse problemen, die extra veel nood hebben aan empathie, begrip en menselijke 
warmte.

5.3  METHODE DIE KLANTGERICHTHEID BEVORDERT BINNEN OVERHEIDSDIENSTEN

Zoals dit boek al herhaaldelijk heeft benadrukt, is ‘zijn klanten beter kennen’ een van de funda-
mentele elementen van klantgerichtheid. Het wordt beschouwd als een prioriteit, zowel in de 
politieke sfeer als bij de hoge federale ambtenaren. Een beroep doen op ervaringsdeskundigen is 
een concrete en innoverende manier om klantgerichtheid in de praktijk om te zetten, door zich 
toe te spitsen op een welbepaalde doelgroep, namelijk mensen in armoede en sociaal isolement 
die, nog meer dan andere, nood hebben aan de hulp die de openbare dienst hen kan bieden..

 
Bij Selor is de integratie van een ervaringsdeskundige misschien 
minder zinvol, gezien ons publiek, maar in sommige andere  
overheden zou dat deel moeten uitmaken van hun core business. En 
het project moet ook worden uitgebreid naar andere organisaties dan 
de openbare, bijvoorbeeld de ziekenfondsen of de kinderbijslagfondsen.

Marc  van  Hemelrijck  
Selor

 
 
 
Ik zou graag zien dat het project nog professioneler wordt, met nog 
meer ervaringsdeskundigen. Wij hebben hen immers nodig om  
opdrachten van openbare dienst uit te voeren, maar daarvoor  

hebben we een budget nodig en middelen.

Julien  Van Geertsom 
Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie

¨
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met een kansarm publiek. Sommigen vinden zelfs dat dit deel uitmaakt van de rol van ‘sociaal 
engagement’ van de regering om in dit soort functies te investeren. Tegelijk mag men de toe-
nemende complexiteit van de administratieve taken en de noodzaak om bekwaamheden en 
deskundigheid te ontwikkelen niet onderschatten.

Om een dergelijke functie in het leven te roepen, zou het principe van de validering van de 
eerder verworven bekwaamheden moeten worden aanvaard, d.w.z. de bekwaamheden die zijn 
opgedaan zonder dat dit tot een diploma leidde, om de mobiliteit van talenten te verbeteren 
en ze beter te rekruteren. Selor werkt aan dit principe, en in het meest recente regeerakkoord 
wordt benadrukt dat er nog meer moet worden geïnvesteerd in de validering van deze be-
kwaamheden.

Sommigen vinden dat de ervaringsdeskundigen niet op elk gebied gespecialiseerd hoeven te zijn. 
Ze moeten in grote lijnen weten wat er bestaat en waarmee mensen in extreme onzekerheid 
geholpen zijn, en weten op welke andere deskundige (vakgebied) er indien nodig een beroep 
gedaan kan worden. Iedereen is het eens over het belang van dit netwerk van deskundigen die 
indien nodig ingezet kunnen worden, maar over de kwestie van de specialisatie en de veran-
kering van de ervaringsdeskundigen in hun overheid is het laatste woord nog niet gezegd. Het 
is uiteraard belangrijk dat de ervaringsdeskundigen hun ‘moederoverheden’ goed kennen, maar 
terwijl sommigen vinden dat ze er permanent aanwezig moeten zijn, zijn anderen van mening 
dat ze hulp kunnen bieden op verschillende vlakken en niet aan een enkele overheid verbonden 
hoeven te blijven. Daarvoor zijn evenwel bijzondere bekwaamheden nodig die niet noodzakelijk 
beheerst worden door de ervaringsdeskundigen, die reeds heel wat nieuwe zaken en bekwaam-
heden hebben moeten leren om het werk te doen dat vandaag van hen gevraagd wordt.

Mutualisatie - door sommige geïnterviewden naar voren geschoven als een oplossing om het 
model duurzaam te maken - met name bij een beperkt budget, is geen realistisch alternatief 
omdat het slechts met een gedeelte van de doelstellingen van het concept rekening zal houden. 
Mutualisatie zou niet de integratie van de ervaringsdeskundigen in een specifieke dienst beogen, 
een integratie die noodzakelijk is voor een echte verandering van werkwijzen en voor de vol-
ledige concretisering van de toegevoegde waarde van de ervaringsdeskundigen. Het zou slechts 
een oplossing van voorbijgaande aard zijn, zoals wanneer men een beroep doet op uitzendper-
soneel om een tijdelijk personeelstekort op te vangen. Nog een voorbeeld: een jurist kan perfect 
deel uitmaken van een netwerk van juristen van de overheid, maar hij moet in een welbepaalde 
overheid geïntegreerd zijn om de opdrachten, de context en de uitdagingen goed te begrijpen 
en er relevant advies over te geven.

Om dit project verder te zetten, moet veel meer de nadruk gelegd worden op de omkadering: 
akkoorden sluiten met de instellingen op het hoogste niveau, de taken omschrijven, de dienst 
bewust maken, een omkadering door een mentor hebben, de mentors begeleiden en vooral het 
netwerk van deskundigen leiden. Dat is nodig opdat de toegevoegde waarde van deze methode 
en vooral van ervaringsdeskundigen op het terrein ten volle kan spelen.

Ik zou graag hebben dat de ervaringsdeskundige na 2-3 jaar  
een ambtenaar is als alle andere, die volwaardig deel uitmaakt van  
de dienst. Hij biedt immers een echte toegevoegde waarde in  
een openbare instelling, zowel ten aanzien van ons publiek als  

ten aanzien van de medewerkers.

Christine  Miclotte 
AdAdministrateur-generaal van de Hulpkas  

voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
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De werking van de overheid is ondenkbaar zonder de ervarings-deskundigen inzake armoede en sociale 
uitsluiting.

Els VAN WEERT, Staatssecretaris voor duurzame ontwikkeling en sociale economie, tijdens het colloqui-
um “Indienstneming van ervaringsdeskundigen inzake armoede en sociale uitsluiting binnen de federale 
overheidsdiensten”, 22 november 2006

5.5  UITBREIDING EN VERRIJKING IS AAN DE ORDE

“De ervaringsdeskundigen zijn een gevestigde waarde”39. Nu moeten er nieuwe werven wor-
den geopend en moeten hun acties worden verrijkt waar ze reeds aanwezig zijn. Er moet, met 
name in elke sector die te maken heeft met sociale bescherming, een voldoende groot team 
van ervaringsdeskundigen aanwezig zijn om een echte kwalitatief hoogstaande verandering door 
te voeren. 

Het model uitbreiden en verrijken kan verscheidene zaken betekenen:

• dat er ervaringsdeskundigen worden geïntegreerd in overheden waar ze vandaag niet aan-
wezig zijn; 

• dat, in de overheden waar ze reeds aanwezig zijn hun rol wordt uitgebreid tot andere 
diensten of andere taken, zoals dat wordt beoogd bij de FOD Sociale Zekerheid, waar ze 
kunnen tussenkomen bij andere directies-generaal dan de DG Personen met een handicap. 
Dat is ook het geval bij het Riziv, waar men van plan is ongeveer 20 ervaringsdeskundigen 
en 5 coördinatoren in dienst te nemen in openbare ziekenhuizen. Die moeten zorgen voor 
empowerment, namelijk de ontwikkeling van handelsbekwaamheid, autonomie en verant-
woordelijkheid van de betrokkenen, hier de mensen in armoede;

• dat de methode van de ervaringsdeskundigen wordt overgenomen in andere overheden 
(op gewestelijk, communautair of plaatselijk niveau) of in andere organisaties en dat het 
wordt verspreid over het hele Belgische grondgebied (wetende dat het concept reeds 
verscheidene jaren bestaat in Vlaanderen).

Als we denken aan uitbreiding van het model is de geografische verdeling een belangrijk aspect. 
In een bepaald aantal federale overheden zijn er ervaringsdeskundigen aanwezig in regionale 
kantoren, zonder dat er noodzakelijkerwijze een coördinatie op plaatselijk niveau is, want ze zijn 
afhankelijk van verschillende federale overheden.

De totstandbrenging van netwerken van ervaringsdeskundigen op plaatselijk niveau, in samen-
werking met organisaties die aanwezig zijn op het grondgebied, kan een interessante optie zijn 
om de methode tot het hele grondgebied uit te breiden. Heel wat federale overheden zijn 
immers gedecentraliseerd en zijn vertegenwoordigd in de verschillende provincies van het land.

Wat personeelsmiddelen betreft, moet er ook een traject worden 
voorzien voor personen als de ervaringsdeskundigen en moeten  
ze worden geïntegreerd in bestaande functies. Maar de valorisatie van de 

verworven bekwaamheden is een eerste vereiste.

Marc  van   Hemelrijck  
Selor
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39 KEY-CONSULT (2012), De 
overheid is er voor iedereen. 
Rapport. Evaluatie van het project 
van ervaringsdeskundigen in de 
armoede en sociale uitsluiting, 
augustus 2011 – januari 2012, p. 5

In Gent werd een netwerk tot stand gebracht met de ervaringsdeskundigen die werken in de 
provinciale vestigingen van de federale instellingen (FOD Volksgezondheid, de HZIV, de RVP, de 
FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Economie) en verschillende gesprekspartners die betrokken 
zijn bij armoedebestrijding (Stad Gent, OCMW Gent, …). De voornaamste doelstelling van dit 
uitgebreide netwerk is de doeltreffendheid van het systeem te verbeteren. Zo’n netwerk is een 
mogelijkheid voor de toekomst. Er is een goede band met de OCMW’s voor nodig en ook de 
politieke wil om de toegankelijkheid van mensen in armoede tot de overheidsdiensten concreet 
en op het terrein te verbeteren, naast een al even sterke wil om de doeltreffendheid van het 
beleid ten gunste van mensen in armoede te verbeteren.

Ik wil ervoor pleiten dat dit project niet wordt beperkt tot de overheden, maar dat de privésector en de 
OCMW’s ook overtuigd zouden zijn van de meerwaarde van de ervaringsdeskundigen. Privébedrijven, 
en dan vooral bedrijven in de dienstverlenende sector, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, ener-
gieleveranciers, distributiebedrijven, enz. kunnen heel wat leren van de ervaringsdeskundigen. Schuldbe-
middeling is een onderwerp dat ze vaak op hun bord krijgen. Ervaringsdeskundigen kunnen hen helpen 
structurele en menselijke oplossingen te vinden. Ik raad de OCMW’s en de privésector van harte aan ook 
een beroep op hen te doen, want het project van de ervaringsdeskundigen heeft de overheden reeds flink 
wat voordelen en verdiensten opgeleverd. 

Els VAN WEERT, Staatssecretaris voor duurzame ontwikkeling en sociale economie, tijdens het colloqui-
um “Indienstneming van ervaringsdeskundigen inzake armoede en sociale uitsluiting binnen de federale 
overheidsdiensten”, 22 november 2006

Op methodologisch niveau zou de aanbreng van de eerder genoemde technieken, van het type 
persona’s, scenario’s of parcours, ook de methodiek van de ervaringsdeskundigen kunnen ver-
rijken. Door te helpen hun kennis te verzilveren, deze te delen bij de overheden of de diensten 
waar ze niet aanwezig zijn of de problemen te objectiveren waarmee ze kampen en een vol-
lediger zicht te hebben op deze problemen in een meer transversale visie. 

 
We moeten het idee uitbreiden en oplossingen vinden om het project 
duurzaam te maken, in zijn huidige vorm of in een andere vorm,  
met actoren zoals de Sociale Restaurants, het netwerk voor armoede- 
bestrijding, de Koning Boudewijnstichting, Oxfam, Kringwinkels.  

We moeten daar zijn waar de mensen in armoede zijn.

chantal  de  pauw  
Communicatieverantwoordelijke, FOD Economie

In de toekomst wil ik graag meer ervaringsdeskundigen zien, die over het 
hele grondgebied verspreid zijn, want de komende jaren zal er nog meer 

behoefte aan zijn.

Sarah  Scaille 
Administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Pensioenen
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WAARDEVOLLE 
ONTMOETINGEN 
IN HET KADER 
VAN DIT BOEK

De interviews en kennismakingen vonden plaats van december 2014 tot februari 2015. De mensen 
die we binnen de verschillende federale instellingen hebben ontmoet, zijn de volgende:

• KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID (KSZ): De heren Thibaut DUVILLIER,  
Adjunct-administrateur-generaal, Gezondheid BROCCOLO, Projectleider bij het OCMW, en  
Xavier VOGLAIRE, ervaringsdeskundige.

• HULPKAS VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (HZIV): Mevrouw Christine  
MICLOTTE, Administrateur-generaal.

• Riziv: Dr. Ri DE RIDDER, Directeur-generaal van de dienst Geneeskundige Verzorging.
• RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING (RVA): Madame Claudette DE KONINCK,  

Adjunct-administrateur-generaal.
• RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN (RVP): Mevrouw Sarah SCAILLET, Administrateur-generaal.
• SELOR: De heer Vincent VAN MALDEREN, product & innovation manager, en mevrouw Els  

DAEMS, projectverantwoordelijke in het team Diversiteit en mentor van de ervaringsdeskundige 
van Selor namens de heer Marc VAN HEMELRIJCK, Administrateur-generaal. 

• FOD ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE: De heer Jean-Marc DELPORTE,  
Voorzitter van het Directiecomité, mevrouw Chantal DE PAUW, Communicatieverantwoorde-
lijke, en mevrouw Isabelle MASSON.

• FOD FINANCIËN: Mevrouw Annie KEMPE, verantwoordelijke van de cel Welzijn namens de 
heer Hans D’HONDT, Administrateur-generaal.

• POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE: De heer Julien VAN GEERTSOM, Voorzitter van het 
Directiecomité. 

• POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE:  Alicia Spitaels (coördinatieteam).
• FOD BINNENLANDSE ZAKEN: Mevrouw Isabelle MAZZARA, Voorzitster van het Directie- 

comité, de heren Jacques WIRTZ, Directeur-generaal ad interim van de DG Instellingen en  
bevolking, en Christophe VERSCHOORE, Attaché.

• FOD SOCIALE ZEKERHEID: De heer Guy VAN DE VELDE, Armoedeambtenaar namens de 
heren Frank VAN MASSENHOVE, Voorzitter van het Directiecomité, en André GUBBELS,  
Directeur-generaal van de DG Personen met een handicap.

 
Evenals mevrouw Anneleen ANDRIESSEN, algemeen coördinator van ervaringsdeskundigen bin-
nen de POD Maatschappelijke Integratie, en de heer Frédéric LEMAIRE, Franstalig coördinator van  
ervaringsdeskundigen binnen dezelfde POD.
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