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Werkconferentie KCVG 8 en 9 april 2019 

“Cliëntenparticipatie in KCVG-onderzoek” 

Achtergrond 

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor patiëntenparticipatie in onderzoek en ook 

binnen het KCVG bestaat de behoefte om het perspectief van cliënten in onderzoek te betrekken. 

Betrokkenheid van cliënten met hun specifieke en unieke ervaringsdeskundigheid kan bijdragen 

aan onderzoek op maat, dat aansluit op de behoeften van cliënten. Cliëntenparticipatie kan leiden 

tot verhoging van de kwaliteit van onderzoek en de uiteindelijke dienstverlening aan onze 

cliënten.  

Binnen de Adviesraad van het KCVG zijn cliënten vertegenwoordigd, maar hoe, of en wanneer 

cliëntenparticipatie in te zetten en vorm te geven binnen de onderzoeksprojecten van het KCVG 

is vooralsnog niet voldoende geconcretiseerd.  

De laatste jaren zijn er steeds meer voorbeelden van onderzoeksprojecten buiten KCVG waarbij 

cliëntenparticipatie is vormgegeven, zoals bij ZonMw waar een programma 

“Patiëntenparticipatie” tot stand is gekomen. Binnen dit programma zijn bijvoorbeeld 

methodieken ontwikkeld voor participatie door diverse cliëntenpopulaties, inclusief de minder 

zelfredzame cliënten. Daarnaast is de zogenaamde participatieladder gebruikt, waarbinnen de 

diverse niveaus van cliëntenparticipatie zijn uitgewerkt variërend van informeren zonder inbreng 

tot eigen regie bij de cliënt. De opgedane ervaringen en verkregen inzichten binnen het 

programma “Patiëntenparticipatie” bieden wellicht handvatten voor KCVG onderzoek. Het doel 

van deze Werkconferentie is om op basis van de ervaringen en verkregen inzichten binnen het 

programma “Patiëntenparticipatie” met elkaar en met de leden van Adviesraad te komen tot een 

leidraad Cliëntenparticipatie voor onze eigen onderzoeksprojecten.  

Dit doel willen we in twee stappen bereiken: ten eerste door kennis te vergaren over ervaringen 

die in andere onderzoeken zijn opgedaan met patiëntenparticipatie; ten tweede door samen met de 

Adviesraad te bedenken hoe in KCVG projecten cliëntenparticipatie concreet vorm kan worden 

gegeven. Dit heeft geleid tot onderstaand programma.  
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Programma 

Dag 1 Vergaren kennis over cliëntenparticipatie in onderzoek  

12:00-12:45 Inloop en lunch 

12:45-12:50 Welkomstwoord - Carel Hulshof, voorzitter KCVG 

12:50-13:00 Introductie op het programma van de Werkconferentie - Birgit Donker 

13:00-13:45 Patiëntenparticipatie in onderzoek en beleid - Cees Smit, lid van Vereniging 
Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties 

13:45-14:15  Pauze 

14:15-14:30 Introductie op de tools voor cliëntenparticipatie - Pepijn Roelofs 

14:30-15:30 Workshopronde 1 “Aan de slag met de tools cliëntenparticipatie - bruikbaarheid 
voor KCVG-onderzoek” 

15:30-15:45 Pauze 

15:45-16:15 Werken met een chronische aandoening - Robbert Janssen, ervaringsdeskundige, 
directeur Centrum Chronisch Ziek en Werk, Register arbeidsdeskundige/senior 
loopbaanprofessional 

16:15-17:00 Maatschappelijke noodzaak van mensgerichte aanpak en Cliëntenperspectief 
KCVG - Lotte van Lith en Gert Rebergen, beide KCVG Adviesraad leden  

17:00-17:15 Lessons learned om mee te nemen naar dag 2 in 2-minuten presentaties tools 
cliëntenparticipatie - vertegenwoordigers workshop 

17:15-17:30 Sluiting - Carel Hulshof, voorzitter KCVG 

 

 

 

Avond 

17:30-18:30 Borrel met hapjes 

19:00-21:00 Diner 
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Dag 2 Aan de slag met patiëntenparticipatie in onderzoek 

09:00-09:05 Opening - Carel Hulshof, voorzitter KCVG 

09:05-09:15 Introductie programma - Pepijn Roelofs 

09:15-10:00  Ervaringen rondom het betrekken van cliënten in onderzoek - Sofie Sergeant, 
onderwijscoördinator bij Disability Studies in Nederland en onderzoeker bij 
DSiN/VU Amsterdam en Henriëtte Sandvoort, ervaringsdeskundige co-
onderzoeker en trainer LFB 

10:00-11:00 Workshopronde 2 - Toepasbaarheid van tools binnen KCVG-
promotieonderzoeken 

11:00-11:15  Pauze 

11:15-12:15 Cliëntenperspectief: het vertrekpunt van onderzoek - Femke Reijenga, senior 
programmamanager bij ZonMw en Nienke van Doesburg, programma secretaris 
bij ZonMw  

12:15-12:40 Wrap up Werkconferentie met vertegenwoordigers; pitches, lessons learned en 
kernboodschappen - begeleid door Chantal Gielen en Natasha Tolkacheva 

12:40-12:45 Sluiting - Carel Hulshof, voorzitter KCVG 

 

Lunch 

12:45-13:30 Lopend lunchbuffet 

 

 


