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S T E M V OO R G E M A R G I N A L I S E E R D E
Books

GROEPEN EN

P I M VA N H E I J S T

E R VA R I N G S D E S K U N D I G H E I D

INLEIDING
Binnen Europa zien we de afgelopen jaren een toegenomen belangstelling voor gemarginaliseerde
groepen en ervaringsdeskundigheid. Zo waren er tijdens de European Association Schools of
Social Work-conferentie, die juni 2017 plaatsvond in Parijs, vele belangwekkende bijdragen waar
inzichten en ervaringen op dit gebied werden gedeeld. Een van de in het oog springende bijdragen
kwam vanuit de Europese PowerUs beweging (zie powerus.eu). Dit internationale netwerk van
docenten, onderzoekers en vertegenwoordigers van verschillende “service-users” organisaties
ontwikkelt methoden van wederzijds leren om de praktijken binnen het sociaal werk te veranderen.
Dit met als doel om op een meer effectieve manier de empowerment van gemarginaliseerde
en gediscrimineerde groepen in de samenleving te ondersteunen. Boeiend is onder andere het
initiatief om “service users” sámen met studenten Social Work onderwijs te laten volgen. Op
deze wijze ontstaat er ruimte werkelijk van elkaar te leren. Ook in Nederland is er sprake van
toegenomen aandacht voor het thema van ervaringsdeskundigheid. Daarom worden in deze Book
Review sectie een drietal publicaties besproken, die ieder een verschillende blik geven op de rol
van ervaringsdeskundigen. De eerste is het proefschrift van Jacqueline Rothfusz, waar vanuit een
outsider perspectief over de participatie van gemarginaliseerde groepen – in haar geval de “top
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50” van overlastgevende Nederlanders met een Caribische achtergrond – wordt gesproken. De
tweede is het proefschrift van Wilma Boevink, waarin vanuit eigen ervaringsdeskundigheid de
thema’s herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie worden beschreven.
De derde publicatie, besproken door Stijn Bollinger, is het ervaringsdeskundige verslag over Wim
Eickholt’s eigen ervaringen van een jaar dakloosheid.
Een drietal boeken, ieder met hun eigen invalshoek. Overeenkomst is dat de aandacht wordt
gevraagd voor de positie van vaak gemarginaliseerde groepen. In de publicatie van Rothfusz
worden we meegenomen in hoe professionals deze groepen kunnen benaderen. In de tweede
publicatie geeft Boevink vanuit academisch perspectief de cliënt in de psychiatrie een stem. In de
laatste publicatie geeft Eickholt ons een zeer persoonlijk inkijkje. Drie verschillende perspectieven
die gezamenlijk het plaatje schetsen. Boeiend, relevant en belangrijk om in ons werk aandacht aan
te schenken!

Journal of Social Intervention: Theory and Practice – 2017 – Volume 26, Issue 4

59

