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Beantwoording ongevraagd advies ervaringsdeskundigheid

Geachte raad,
ik ben verheugd dat de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam enthousiast is over de inzet van
het college op het versterken van de beweging waarmee ervaringskennis een sterkere positie
krijgt in beleidsontwikkeling en uitvoering.
Er is inmiddels een kennisnetwerk ingesteld dat onder regie van een stedelijke kwartiermaker
inhoud moet geven aan het versterken van de inzet en emancipatie van ervaringsdeskundigen.
Hiermee geeft het college tevens verdere invulling aan het coalitieakkoord en richting aan:
go het formuleren van een visie op (de inzet door) ervaringsdeskundigen
4. waarmee de voortgaande emancipatie van ervaringsdeskundigen wordt ondersteund.
Het kennisnetwerk zal de condities aanleveren waaronder een gelijkwaardige positionering van
ervaringsdeskundigen binnen Amsterdam verder kan worden bevorderd.
Met instemming heb ik kennis kunnen nemen van de aanbevelingen in uw ongevraagde advies, zij
sluiten aan bij de aard en richting die we met bovenstaand beweging zijn aangegaan. lk heb ze
daarom doorgegeven aan het stedelijke kennisnetwerk, met het verzoek deze waar mogelijk mee
te nemen in haar werk.
Voor de volledigheid zal ik hierna kort ingaan op uw aanbevelingen.
U geeft terecht aan dat het afhankelijk is van het doel van de inzet of er altijd sprake moet zijn van
de inzet van ervaringsdeskundigen. Als het gaat het om het begeleiden van anderen dan zal zorg
gedragen moeten worden voor een adequate training of opleiding, terwijl bijvoorbeeld bij de
toetsing van toegankelijke communicatie ervaringskennis voldoende kan zijn. Bij die afweging
zullen steeds het doel en het belang van de Amsterdammers wie het betreft telkens centraal
moeten staan.
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl.

Gemeente Amsterdam

Datum 26 juni 2019
Kenmerk
Pagina 2 van 3

Punt a.
Bij de ontwikkeling van de participatieparagraaf voor beleidsstukken zal inderdaad moeten
worden voorkomen dat de inzet van ervaringsdeskundigheid kan worden 'afgevinkt' in plaats van
dat er sprake is van de beoogde herkenbare en gelijkwaardige bijdrage.
Punt b.
De ontwikkeling van het kennisnetwerk moet recht gaan doen aan de diversiteit van
ervaringsdeskundigen. Bij de inzet door ervaringsdeskundigen zal telkens gekozen moeten
worden voor een reële afspiegeling van de beoogde doelgroep.
Punt c.
Momenteel wordt in samenwerking met Cliëntenbelang Amsterdam en lokale
belangenbehartigers in de stadsdelen opleidingsaanbod ontwikkeld, zodat de toegankelijkheid
van de openbare ruimte en gebouwen beter getoetst kunnen worden.
Punt d.
Het door de raad aangenomen initiatiefvoorstel beoogt een duidelijke verbetering van de
waardering van de inzet door mensen met ervaringskennis en deskundigheid. Reis- en
onkostenvergoeding kunnen ook onder het huidig beleid vergoed worden. Het in
projectbegrotingen ten alle tijden opnemen van middelen hiertoe zal aangemoedigd worden.
Punt e.
Het betrekken van mensen in niet alleen de voorbereiding, maar ook in de uitvoering en evaluatie
van projecten, past volledig in de koers die het huidig college vraagt van de directies. We zullen
samen met de ervaringsdeskundigen moeten leren hoe we steeds meer en beter recht kunnen
doen aan hun inbreng.
Punt f.
Het valt te betreuren dat bij de keus van locaties niet altijd voldoende rekening gehouden is met
de toegankelijkheid, dit vraagt in het vervolg een grotere prioriteit. Binnenkort publiceert de
gemeente een heldere richtlijn hoe bij een bijeenkomsten rekening gehouden kan worden met
onder andere toegankelijkheid.
Nogmaals dank voor uw aanbevelingen. lk zal er op toezien dat de Stedelijke Wnno-Adviesraad de
halfjaarlijkse rapportages over het werk van het kennisnetwerk ervaringsdeskundigheid zal
ontvangen.
Met vriendelijke groet,

Simone Kukenheim
Wethouder

