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2VERDERTERUG

INTRODUCTIE

WEGWIJZER
OP WEG MET CLIËNTEN, FAMILIE EN VERWANTEN 
NAAR EEN PASSEND BELEID VAN DE ORGANISATIE

Cliënten, familie en verwanten betrekken1 bij beleidsont-
wikkeling en vernieuwingen in de zorg maakt dat de kans op 
succes toeneemt. Het gaat immers om de kwaliteit van hun 
leven. Door directe betrokkenheid van de doelgroep kunt u 
efficiënter en beter aansluiten bij wensen en behoeften van 
de mensen waar het uiteindelijk om gaat. Een open deur? 
Helaas niet altijd. Hoe is cliëntbetrokkenheid bij u geregeld?

Waarom deze wegwijzer?
De wegwijzer ‘Op weg met cliënten, familie en verwanten’ is 
ontwikkeld omdat effectieve cliëntenparticipatie in de praktijk 
toch niet zo makkelijk blijkt. Het kan bijvoorbeeld lastig zijn om 
een representatieve afspiegeling van cliënten te mobiliseren om 
mee te denken bij beleid. En cliënten en beleidsmakers spreken 
niet altijd dezelfde taal. Deze wegwijzer helpt u op weg cliënten, 
familie en verwanten effectief te betrekken, en daarmee meer 
tevredenheid onder hen te realiseren en ook meer tevreden 
zorgverleners.

Hoe gebruikt u deze wegwijzer? 
Deze wegwijzer is primair bedoeld voor bestuurders, beleids-
makers en teamleiders van zorginstellingen. De wegwijzer heeft 
als doel u te inspireren bij het effectief betrekken van cliënten, 
familie en verwanten bij beleidsvorming in uw organisatie. Het 
is een inspiratiebron met acht principes, geleerde lessen uit 
de praktijk, die bijdragen aan effectieve cliëntenparticipatie. 
U ‘wandelt’ als het ware langs deze acht principes. Er zit geen 
volgordelijkheid in: alle acht geven ze u ideeën over hoe u 
cliëntenparticipatie goed kunt organiseren. Bekijk ze allemaal, 
want hierbij geldt: het geheel is meer dan de som der delen. 

Hier links in de navigatiebalk vind je de acht principes achter de 
cijfers 1 t/m 8.

Heel veel succes en plezier met de wandeling!

Meer informatie of advies? 
Heeft u vragen over de wegwijzer? Wilt u meer 
informatie over cliëntenparticipatie? Wij helpen u 
graag. U kunt contact opnemen met Jeanny Engels 
via j.engels@vilans.nl of 06-15182894.

Klik op de afbeelding om naar de routepagina te gaan: een 
overzicht van de 8 principes van cliëntenparticipatie

1 Met het betrekken van cliënten, familie en verwanten bedoelen we niet de formele 
medezeggenschap, zoals cliëntenraden, welke geregeld is in de Wet Medezeggenschap 
Cliënten Zorginstellingen. We bedoelen dan nieuwe manieren en methoden om 
cliëntenparticipatie op het niveau van een locatie, afdeling of organisatie te vergroten. 
Zodat zij mee kunnen denken in wat er binnen de organisatie op de verschillende niveaus 
gebeurt.

•

“Ik vraag me af hoe we ervoor 
kunnen zorgen dat zorgvragers op 
alle niveaus kunnen participeren 
en liefst al aan de voorkant. Dus 
niet reactief. Hoe wil hij of zij dan 

betrokken worden?” 
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Klik op één van de 8 principes om te lezen wat belangrijk is bij het 
succesvol implementeren van cliëntenparticipatie.

ROUTEPAGINA: 8 PRINCIPES
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HOE IS DEZE WEGWIJZER TOT STAND GEKOMEN?

WEGWIJZER
OP WEG MET CLIËNTEN, FAMILIE EN VERWANTEN 
NAAR EEN PASSEND BELEID VAN DE ORGANISATIE

Interviews, inspiratiesessies, pilotpraktijk 
en vragenlijst
Vilans haalde buiten de langdurende zorgsector inspiratie op 
over hoe organisaties cliëntenparticipatie hebben georganiseerd. 
Vilans sprak onder andere met: de ANWB, de bankenwereld, 
een zorgverzekeraar en organisaties in de GGZ. De geleerde 
lessen van deze organisaties deelden we ter inspiratie met 
vier vooruitstrevende organisaties uit de VVT en drie uit de 
gehandicaptenzorg, waarbij zowel managers, zorgprofessionals 
als cliënten(raadsleden) aanwezig waren. In deze inspiratiesessies 
stonden de volgende vragen centraal: hoe gaat het nu met 
cliëntenparticipatie in uw organisatie? 

Wat inspireert u van de lessen uit de andere organisaties en 
wat past daarvan bij uw organisatie en wat helemaal niet? Hoe 
gaat het straks in uw organisatie? Vilans is na deze sessies drie 
maanden lang bij één organisatie aangehaakt om inspiratie te 
delen en cliëntenparticipatie te helpen organiseren. Ten
slotte is in het najaar van 2016 een vragenlijst uitgezet onder 
organisaties uit de VVT, gehandicaptensector en de eerstelijn.

Hoe is cliëntenparticipatie bij andere (zorg)organisaties geregeld? 
Lees het artikel ‘Geef cliënten een stem’ (pdf), dat eerder 
verscheen in het tijdschrift Kwaliteit in Zorg.

Geef cliënten een stem, KIZ 2015 

Klik op de afbeelding om het artikel te openen

•

http://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/vernieuwend-zorgen/Geef_clienten_een_stem_KiZ.pdf
http://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/vernieuwend-zorgen/Geef_clienten_een_stem_KiZ.pdf
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10 VRAGEN OVER CLIËNTENPARTICIPATIE

WEGWIJZER
OP WEG MET CLIËNTEN, FAMILIE EN VERWANTEN 
NAAR EEN PASSEND BELEID VAN DE ORGANISATIE

In het najaar van 2016 zette Vilans de vragenlijst ‘10 vragen 
over cliëntenparticipatie’ uit. Vertegenwoordigers van 24 veelal 
vooruitstrevende organisaties uit de langdurige zorg vulden de 
vragenlijst in.  

Wie vulden de vragenlijst in? 
Onder de 24 respondenten waren zorgprofessionals, kwaliteits-
medewerkers, cliëntenraadadviseurs, regiomanagers, bestuurders 
en bestuursondersteuners: elf respondenten zijn werkzaam in de 
gehandicaptenzorg, acht in de VVT, twee in de eerstelijn, twee in 
thuiszorg en één in de ggz.

Gemiddeld gaven de respondenten hun eigen organisatie het 
rapportcijfer 7 (op een schaal van 1 tot 10) voor de wijze waarop 
cliëntenparticipatie in hun organisatie wordt vormgegeven. En het 
belang dat aan participatie wordt gehecht, wordt zelfs beoordeeld 
met een 7,5. 

Belangrijkste meerwaarde van cliëntenparticipatie
Volgens de meeste respondenten (75%) is de belangrijkste 
meerwaarde van cliëntenparticipatie: ‘We kunnen als organisatie 
beter aansluiten bij de behoeften van cliënten’. Daarnaast werd 
door 42% van de respondenten als belangrijkste meerwaarde 
gezien dat cliënten zich beter gehoord voelen. En door 38% van 
de respondenten dat er voor belangrijke beslissingen nu meer 
draagvlak is binnen de organisatie. De overige resultaten van 
de vragenlijst zijn terug te lezen onder het betreffende thema/ 
principe in deze wegwijzer.

•
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Klik op één van de 8 principes om te lezen wat belangrijk is bij het 
succesvol implementeren van cliëntenparticipatie.

ROUTEPAGINA: 8 PRINCIPES
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PRINCIPE 1: VISIE

WEGWIJZER OP WEG MET CLIËNTEN, FAMILIE EN VERWANTEN 

Als u op een effectieve manier cliënten, familie en verwanten 
wilt betrekken bij organisatiebeleid, dan doet u dat niet om-
dat het ‘beleid’ is. Omdat het nu eenmaal moet. Maar omdat 
u het écht wilt. Omdat u wilt aansluiten bij de behoeften van 
cliënten, familie en verwanten. Omdat u bereid bent de dia-
loog met hen aan te gaan, naar hen te luisteren én echt iets 
wilt doen met hun suggesties, ideeën en opmerkingen. 
Cliëntenparticipatie is onderdeel van uw visie. 

Wat zeggen organisaties hierover? 
Uit zowel de resultaten van de vragenlijst als de inspiratiesessies 
blijkt dat succesvolle cliëntenparticipatie voort moet komen uit 
een gezamenlijke visie: “Participatie is geen beleid maar moet 
in ons dagelijks werk een plek krijgen, in alle lagen van de 
organisatie.”

Cosis: “Onze wens is om samen met onze cliënten 
tot beleidsvorming te komen. We zijn er nog 

niet. We zijn ons er wel bewust van dat we het 
willen. Wat het succesvol maakt is het feit dat het 

gezamenlijk gedragen wordt.” 

VISIE

De Hartekamp Groep: “We zijn tot onze aanpak 
gekomen vanuit onze visie. We vinden het belangrijk 
dat cliënten zeggenschap hebben, dat ze veilig zijn. 

Dat we echt luisteren, dat maakt het succesvol. We zijn 
bezig met veel meer naar de basis te luisteren. Meer 

van bottom-up dan top-down.”

Zellingen: “De omslag kwam omdat we het echt 
willen. We willen de dialoog aangaan, niet alleen uit 

verplichting maar omdat we denken dat daarmee echt 
de koers en het beleid beter wordt. Een eerste stap: er 
met elkaar achter staan dat je het echt wilt! We willen 
er wat uithalen, en we geloven dat het echt zin heeft.”

Estinea: “Team Samen Sterk, dat bestaat uit 
ervaringsdeskundige cliënten, maakt ons en veel 

samenwerkingspartners er écht van bewust dat we 
nog veel meer ‘met’ in plaats van ‘over’ de mensen 

die we ondersteunen kunnen praten. Een goede 
ontwikkeling!”

TIP: Hoe vertaal ik een visie naar de praktijk?
Een mooi voorbeeld van hoe een visie vervolgens naar 
de praktijk is vertaald vinden we bij Pameijer. Zij hebben 
een kompasspel gemaakt dat is gebaseerd op de visie 
Pameijer.  

1
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PRINCIPE 2: INVESTEREN

WEGWIJZER OP WEG MET CLIËNTEN, FAMILIE EN VERWANTEN 

Succesvolle cliëntenparticipatie organiseren van cliënten, 
familie en verwanten bij organisatiebeleid gaat niet van de 
ene op de andere dag. Het gaat om investeren. Het kost tijd 
en geld om mensen te betrekken bij de plannen, om focus 
aan te brengen, alle lagen uit de organisatie mee te krijgen 
en methoden uit te proberen. Om fouten te durven maken 
en te leren. Maar het resultaat is er dan ook naar: meer 
tevreden cliënten, familie, verwanten en zorgverleners. 

Wat zeggen organisaties hierover? 

Cosis: “Het klinkt mooi maar we merken 
ook dat dit van iedereen veel tijd vraagt. Hier 

moeten we mee leren omgaan: een afwasje doe 
je sneller in je eentje dan ‘hoe we een probleem, 
zoals veiligheid met elkaar kunnen oplossen’. Die 

omslag vraagt tijd. Soms heb je op onderdelen 
geen invloed, bv. veiligheid in de omgeving met 

druk verkeer. Je hebt zhierbij dan andere 
mensen van buiten nodig en dat vraagt een 

lange adem.” 

Quote kwaliteitsmedewerker VVT: “Komen tot een 
passende wijze van cliëntenparticipatie vraagt tijd en 

ruimte van alle betrokkenen.”
Treant: “Als je participatie wilt en je wilt er 

oprecht tijd aan besteden: dan doe je dat omdat je 
tevreden cliënten/ familie en zorgverleners wilt. Niet 

laten vanwege geld en tijd, want dat kost het!”

INVESTEREN

Schakelring: “Je ziet dat iedereen wil investeren. Dat is 
het resultaat van meerdere jaren inzetten op de juiste 

cultuur.”

2
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PRINCIPE 3: VANUIT ALLE LAGEN

WEGWIJZER OP WEG MET CLIËNTEN, FAMILIE EN VERWANTEN 

“Echt vanuit alle lagen in de organisatie”
Om succesvol cliëntenparticipatie te organiseren, moeten 
alle lagen in de organisatie echt achter het betrekken van 
cliënten, familie en verwanten staan. Als alleen de Raad van 
Bestuur wil gaan voor het meer betrekken van cliënten, 
familie en verwanten, of juist alleen de zorgverleners, zal 
cliëntenparticipatie niet succesvol plaatsvinden.

Wat zeggen organisaties hierover?

Reinaerde:“Door je contacten als ouder 
en lid van de cliëntenraad kun je bruggen slaan. Zo 
werd het jubileumfeest ‘Rio de Reinaerde’ voor alle 

cliënten gegeven op zowel een groot sportcomplex in 
Utrecht als op Dennendal voor de thuisblijvers. Door 

de begeleiders is gerealiseerd dat het feest ook op de 
thuislocatie gevierd kon worden. Hun ondernemende 

houding en het bedenken van een goed plan zorgde voor 
goedkeuring van de regiomanager om het feest ook 

voor de thuisblijvers te organiseren. Vanuit mijn rol als 
voorzitter van de cliëntenraad heb ik de regiomanager 

vooraf gesouffleerd over vanuit welke hoek hij een 
geldvraag kon verwachten van de begeleiders. Hij stond 

achter het plan. Zo krijg je meer voor elkaar met 200 
begeleiders dan met 5 managers.”

Zellingen: “Ook vanuit het bestuur, maar echt 
vanuit alle lagen in de organisatie moet je het 

partnership aangaan.” 

Pameijer: “De visie van ‘Regie bij 
klanten laten’ is helder voor iedereen. Het hoe is 

nog zoeken in de praktijk. Om die regie bij de klant 
te laten is het noodzakelijk dat er continuïteit in de 

participatiemogelijkheden is. Die eigen regie moet op alle 
niveaus verankerd zijn. Daarom is het belangrijk dat de 

gehele organisatie erop gericht is.”

Cosis: ”Wat het succesvol maakt is dat beleid 
gezamenlijk gedragen wordt. Bij een zo breed 

mogelijke vaststelling van beleid voelen betrokkenen 
zich er in gekend, voelen zich er eigenaar van en zich 

er verantwoordelijk voor”.

Estinea: “Je kunt samen kijken naar 
hoe je dingen oplost vanuit een gelijkwaardige 
positie. We horen nu bijvoorbeeld: ‘ik ben niet 

meer de begeleider die ik ooit was, maar sta meer 
gelijkwaardig naast mijn cliënt’.” 

VA

NUIT ALLE LAG
E

N

3
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PRINCIPE 4: MET ELKAAR BEPALEN

WEGWIJZER OP WEG MET CLIËNTEN, FAMILIE EN VERWANTEN 

“Als je met elkaar een koers wil bepalen, moet je het  
  vanaf het begin samen doen” 
Om cliëntenparticipatie op een effectieve manier te organise-
ren, is er geen vaste route die bewandeld moet worden. 
In uw organisatie bepaalt u samen met mensen uit verschil-
lende lagen van de organisatie, cliënten, familie, verwanten 
en eventueel externe stakeholders, waar u naartoe wilt en 
wat daarvoor nodig is. De eerste stap is voor de meeste 
organisaties (29% van de respondenten die de vragenlijst 
invulde) een verkenning van de behoeften van cliënten, 
familie en verwanten binnen de organisatie.

Wat zeggen organisaties hierover? 

Cosis: “Er zijn zoveel onderwerpen die 
ook spelen en niet zijn vastgesteld in de WMCZ (Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen). Als je 
met elkaar een koers wilt bepalen, moet je het vanaf 
het begin samen doen. Vorig jaar zijn we de strategie 

gaan herijken. Dit hebben we breed opgepakt, met 
cliëntenraad, familieraad en externe stakeholders. We 

zijn gaan samenwerken in de holding en vandaaruit 
hebben we onze bedoeling uitgewerkt.” 

Respondent vragenlijst: “‘Het gaat om 
het betrekken van mensen die bereid zijn naar 

het gezamenlijke belang te kijken. Een passende 
methodiek kan hierbij helpen, maar het gaat vooral 

om met elkaar tot een passende methodiek te komen. 
In mijn visie is het belangrijk met elkaar de gemene 
deler te zoeken, hoe kunnen we elkaar versterken. 

Dit proces hoeft niet zonder slag of stoot te verlopen. 
Immers zonder wrijving 

geen glans!”

Respondent vragenlijst: “‘Het is belangrijk 
om eerst de juiste mensen te betrekken bij het 

vormgeven van cliëntenparticipatie bij beleid. Het plan 
uitstippelen doe je samen met de betrokken mensen 
om zo tot een goed uitgedacht plan te komen en een 

passende methodiek te kiezen.”

Respondent vragenlijst:
“Met elkaar komen we steeds tot een 

verdieping.” 

M
ET ELKAAR BEPA

L
E

N

4
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PRINCIPE 5: METHODEN (1)

WEGWIJZER OP WEG MET CLIËNTEN, FAMILIE EN VERWANTEN 

“…via een soort palet aan methoden.”
Er zijn tal van manieren om cliënten, familie en verwanten 
te betrekken. De ene persoon is tenslotte de andere niet. En 
de ene methode is de andere niet. Ga daarom op zoek naar 
variatie: een laagdrempelige vragenlijst, een dagje uit met 
vrijwilligers, een bijeenkomst met uitnodigende werkvormen, 
een gesprek met open vragen. De vraag is vooral: krijgen 
mensen voldoende ruimte om mee te denken en te doen zo-
als ze willen en kunnen? Mensen meer betrekken betekent 
niet altijd meer stimuleren, maar manieren ontwikkelen die 
meer aanspreken. 

Reinaerde over hun informele vorm van inspraak 
op één locatie: “Binnen de groep hebben we nu ingevoerd 
dat we samen bedenken wat we eten met een Allerhande 
op tafel. Structureel vanuit cliënten, binnen de locatie. Dit 

gaat heel goed, er wordt heel gevarieerd gekozen 
en gegeten.” 

Zellingen: “We doen het via een soort palet aan 
instrumenten. Er is niet één succesvolle manier. 
Maar een combinatie van instrumenten. Als je je 
blind staart op één manier, dan ga je niet altijd 

halen wat je zoekt.”

Cosis: “Het is voor ons de uitdaging om een 
manier te vinden om met iedereen en alle betrokkenen 

het gesprek op de goede manier te voeren. Dat kan 
betekenen dat je met iedereen in gesprek bent maar 

niet altijd tegelijkertijd en op veel verschillende 
manieren.”

Cosis: “We hebben niet de perfecte aanpak. We stellen 
ons de vraag: heeft dit impact op hun leven en hoe gaan we hen 
betrekken bij de besluitvorming? We zijn op veel manieren aan 
het werk gegaan, ook naast de WMCZ (Wet Medezeggenschap 
Cliënten Zorginstellingen). Het draait om onze cliënt en zijn of 
haar familie. De cliënt en familie hebben goud aan kennis over 

de cliënt. En dat goud willen we kunnen gebruiken om de 
cliënt zo goed mogelijk te begeleiden.”

Wat zeggen organisaties hierover?
De meeste respondenten (33%) die de vragenlijst invulden geven 
aan dat er binnen hun organisatie momenteel vooral gebruik 
wordt gemaakt van formele vormen van inspraak, zoals inspraak 
via de CCR of deelname van cliënten aan een sollicitatiecommissie 
of aan het MT. Deze methoden geven cliënten ruimte om te 
participeren op een bepaald onderdeel van de organisatie, maar 
daarmee is er nog geen invloed op het beleid van een organisatie 
gerealiseerd vanuit cliëntenperspectief. Daarnaast gebruikt 29% 
van de organisaties die de vragenlijst hebben ingevuld informele, 
meer laagdrempelige en daardoor meer toegankelijke vormen 
van inspraak, zoals een inspraakavond of een familiegesprek. 
Hiermee krijgen organisaties inzicht in de wensen en behoeften 
van cliënten, familie en verwanten.

PUBLICATIES OVER CLIËNTENPARTICIPATIE 

7 GESELECTEERDE METHODEN

METHODEN

5
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PRINCIPE 5: METHODEN (2) 

WEGWIJZER OP WEG MET CLIËNTEN, FAMILIE EN VERWANTEN 

7 geselecteerde methoden
Bij het selecteren van onderstaande 7 methoden hebben we 
gekeken naar welke ‘het meest dicht’ bij cliënten blijven. Dat 
wil zeggen: cliënten, familie en verwanten worden niet alleen 
‘gehoord’ maar kunnen het proces ‘volgen’ en er invloed op 
uitoefenen. Hoe leuk en innovatief de methode ook is het gaat 
erom dat de voortgang ook voor cliënten bereikbaar blijft en 
dat zij er invloed op kunnen uitoefenen. Cliënten niet alleen 
als gebruiker zien, maar vooral als partner.

TERUG NAAR PRINCIPE 5: METHODEN (1)

METHODEN

INSPRAAKHUIS

ENERGIE DAGEN 

SAMEN TOEKOMSTGERICHT VANUIT EIGEN KRACHT 

PARTNER BENADERING 

KOMPASSPEL

DIALOOGTAFELS

SPIEGELGESPREKKEN A.D.H.V. KLANTREIS 

5
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PARTNER BENADERING  

WEGWIJZER OP WEG MET CLIËNTEN, FAMILIE EN VERWANTEN 

SECTOR: OUDERENZORG, REVALIDATIE, RIBW, GEHANDICAPTENZORG

TERUG NAAR DE 7 GESELECTEERDE METHODEN

TERUG NAAR PRINCIPE 5: METHODEN (1)

METHODEN

Uit: De PARTNER benadering 
Cliëntenparticipatie als partnerschap in zorginstellingen 
(Abma, Bauer, Woelders, Boelsma)

Team PARTNER benadering in zorginstellingen VU Medisch Centrum, EMGO+ 

Institute for Health and Care Research. 2014

OMSCHRIJVING
De PARTNER benadering stelt de (leefwereld)ervaringen van 
cliënten centraal. Tevens wordt relationeel empowerment 
versterkt (‘samen staan we sterk’), zowel tussen cliënten on-
derling als tussen cliënten en professionals. 

Resultaat
Het werken met de PARTNER benadering leidt tot praktijk-
verbeteringen die bijdragen aan de kwaliteit van leven van 
cliënten (maaltijden, sociale interactie, omgangsvormen, 
thuisgevoel, veiligheid, integratie met de maatschappij). 
Professionals hebben hiervan geleerd dat cliënten een waar-
devolle inbreng kunnen hebben op het reilen en zeilen in de 
instelling. Zij zien cliënten in deze projecten als bondgenoten 
om samen de kwaliteit van leven in de instelling te optimali-
seren. Cliënten hebben geleerd dat hun stem ertoe doet, dat 

zij samen sterk staan en dat zij actief kunnen bijdragen aan 
een prettige leefomgeving.

Werkwijze
De PARTNER benadering is een werkwijze met vier stappen:
1. Cliënten benoemen een onderwerp dat hen raakt.
2. Zij maken samen een plan om dit te verbeteren.
3. Professionals spreken ook onderling over dit onderwerp.
4. Cliënten en professionals gaan in dialoog en stellen samen 
een actieplan op.

De PARTNER benadering wordt begeleid door één of twee 
facilitators (personen uit de zorginstelling die geen hiërarchi-
sche relatie tot de cliënten hebben).
Meer informatie over de PARTNER-benadering op de website 
van het participatiekompas.

Een facilitator aan het woord: 
Het is zo positief dat uit dit onderzoek blijkt dat de 

PARTNER benadering bruikbaar is gebleken voor alle 
cliëntengroepen die mee hebben gedaan. Zo zie je dat 
er veel meer mogelijk is dan men aanvankelijk denkt. 
Iedereen kan een stem hebben, het gaat erom dat je 

creatief bent in de manier waarop je deze stem 
kunt horen.

5

http://www.participatiekompas.nl/praktijkvoorbeelden/de-partner-benadering-relationeel-empowerment-en-partnerschap-tussen-cli%C3%ABnten-en
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INSPRAAKHUIS  

WEGWIJZER OP WEG MET CLIËNTEN, FAMILIE EN VERWANTEN 

ORGANISATIE: COSIS

METHODEN

OMSCHRIJVING
In het Inspraakhuis gaat het om meedenken, meepraten en 
meebeslissen over vaste thema’s die voor alle cliënten en 
elke locatie van belang zijn, zoals veiligheid, bejegening, 
voeding, hygiëne, sfeer. Daarnaast kunnen cliënten ook eigen 
thema’s  aandragen. De thema’s worden besproken in de 
lokale cliëntenraad, bewonersraad of deelnemersraden (die 
hebben we bij dagbesteding).

Resultaat
Deze werkwijze maakt dat alle cliënten op eigen niveau kun-
nen meedenken over thema’s die belangrijk zijn in hun leven.

Werkwijze
Het Inspraakhuis is een kartonnen huis met ramen. Het huis 
heeft vierkante blokken (ramen) en je plakt het thema, zoals 
sfeer, bejegening of veiligheid op het raam. Cliënten worden 
gevraagd om het thema te voorzien van een kleur groen, 
oranje of rood. Als de groep bijv. het thema veiligheid groen 
geeft, dan is dit op orde. Is het oranje, dan vraagt dit nog 
aandacht, is het rood,  dan is het niet op orde. Als het oranje 
of rood is denken zorgverleners en cliënten samen na over 
hoe ze dat kunnen verbeteren of oplossen. De kleurrand gaat 
pas op groen als de cliënten dat aangeven.

Het Inspraakhuis staat op een voor iedereen zichtbare en 
toegankelijke plek.

TERUG NAAR DE 7 GESELECTEERDE METHODEN

TERUG NAAR PRINCIPE 5: METHODEN (1)

5
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DIALOOGTAFELS 

WEGWIJZER OP WEG MET CLIËNTEN, FAMILIE EN VERWANTEN 

ORGANISATIE: PAMEIJER

METHODEN

DIALOOGTAFELS
De dialoogtafels helpen om open en gelijkwaardig met el-
kaar in gesprek te gaan over een vooraf bepaald onderwerp. 
Bijvoorbeeld over cliëntenparticipatie of over de vraag: waar 
maak jij je zorgen over? Belangrijk hierbij is dat het volgens 
een speciaal daarvoor ontwikkelde manier verloopt. 

Resultaat
De dialoog kan overal worden gehouden en overal over 
gaan. We spreken mensen binnen Pameijer op werkplekken, 
woonvoorzieningen, maar ook in het wijkcentrum, in de kerk 
en moskee, op scholen, bij de gemeente, bij de bank, in de 
supermarkt, enzovoort. De dialoog is voor en van iedereen. 
Door met een diversiteit aan deelnemers of meningen bij 
elkaar te komen raak je op een andere manier in gesprek 
met elkaar. Iedereen is gelijk en doet ertoe. Het zijn vaak 
hele boeiende en leerzame gesprekken. De ontmoeting, het 
gesprek en daarmee het magische moment zijn het hoofd-
doel van de dialoog. Tegelijkertijd ontstaat er meer inzicht en 
begrip in elkaars situatie en/of standpunt en er volgen vaak 
mooie contacten, leuke acties of vervolgdialogen over andere 
onderwerpen uit. 

Werkwijze
Voor de dialoogtafel zijn spelregels opgesteld: bijvoorbeeld 
een gespreksleider die zorgt dat iedereen aan bod komt en 
die helder heeft wanneer je echt met elkaar in dialoog bent.
Dit kan zowel met woorden als met gebaren, beelden of par-
ticipatief drama. 

De dag van de dialoog die jaarlijks wordt gehouden is bij uit-
stek het moment om ook mensen van buiten de organisatie 
erbij  uit te nodigen! Hierdoor ontstaan er nieuwe contacten 
die ook weer bij het netwerk van de cliënten en medewerkers 
kunnen aansluiten. Maar niet alleen bij de dag van de 
dialoog, maar door het hele jaar, worden dialoogtafels ge-
organiseerd over heel diverse onderwerpen.

Een voorbeeld van de tafel die klaar staat om deelnemers maximaal te faciliteren 
om met elkaar in dialoog te gaan.

TERUG NAAR DE 7 GESELECTEERDE METHODEN

TERUG NAAR PRINCIPE 5: METHODEN (1)

5
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HET KOMPASSPEL 

WEGWIJZER OP WEG MET CLIËNTEN, FAMILIE EN VERWANTEN 

ORGANISATIE: PAMEIJER

METHODEN

HET KOMPASSPEL
Het Kompasspel is een kaartspel gebaseerd op visie van Pa-
meijer. Het geeft handvatten voor hoe je goed met elkaar om 
gaat en in gesprek blijft. In eerste instantie waren de spel-
kaarten eigenlijk alleen als activiteit bedoeld. 

Resultaat
Binnen Pameijer ontwikkelden de spelkaarten zich als een 
middel om een dialoog op gang te brengen. Een waargeno-
men effect was bijvoorbeeld dat cliënten ook begeleiders 
gingen aanspreken op hun gedrag. De gedragscode staat in 
de ik-vorm geschreven. Daaraan kan iedereen zien dat ze 
iets beloven aan zichzelf en aan de mensen om hen heen. 
Medewerkers die bij Pameijer werken, spreken af dit kompas 
te gebruiken. Cliënten en medewerkers kunnen op verschil-
lende momenten het spel spelen. Samen worden afspraken 
gemaakt over houding en gedrag. Samen wordt gebouwd aan 
kwaliteit van leven en werken.

Werkwijze
Bij Pameijer is de gedragscode vertaald in het Pameijer Kom-
pas. Het kompas heeft zeven codes: kwaliteiten en resultaten, 
verbeteringen bespreken, aanspreekbaar op gedrag, vertrou-
wen op kracht, respect en diversiteit, ertoe doen en bijdragen, 
en betrouwbaar in afspraken. Elke code van het Pameijer 
Kompas is belangrijk en stuurt de keuzes in ons gedrag, maar 
geeft geen kant-en-klare antwoorden. 
Het Pameijer Kompas-spel is met een echt kaartspel te spelen 
of digitaal. Het spel kan gebruikt worden om met elkaar over 
situaties te praten. Of om gericht een onderwerp bespreek-
baar te maken. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van 
situatieomschrijvingen. Het vraagt om openheid en aandachtig 
luisteren. Het spel kent geen winnaars of verliezers.

TERUG NAAR DE 7 GESELECTEERDE METHODEN

TERUG NAAR PRINCIPE 5: METHODEN (1)

5
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ENERGIEDAGEN  

WEGWIJZER OP WEG MET CLIËNTEN, FAMILIE EN VERWANTEN 

ORGANISATIE: SCHAKELRING

METHODEN

Schakelring is “Energiedagen” gaan organiseren voor enkele 
locaties, omdat men af wil van beleidsdagen “oude stijl”, 
waarin het management de jaarplannen maakt. Het gaat om 
iedereen erbij betrekken en samen doen, vanaf het allereer-
ste moment. Iedereen voelt zich op deze manier verantwoor-
delijk voor het welbevinden van de bewoners, die wonen in de 
locatie.

Resultaat
De “Energiedagen” zorgen ervoor dat iedereen meehelpt  
bewoners een stem te geven zodat zij kunnen laten horen 
hoe ze hun dag graag willen invullen. De bewoner geeft de 
richting aan, alle MEEWERKERS ondersteunen of faciliteren 
de bewoner bij het volgen van die richting. 

Werkwijze
Jaarlijks vindt er per een locatie Energiedag plaats met 
MEEWERKERS: collega’s uit alle disciplines (verzorging, ver-
pleging, hh dienst, welzijn, gastvrouwen, enz), vrijwilligers, 
familieleden, leden van de cliëntenraad. Als het kan sluiten 
een of meerdere bewoners zelf ook aan. 
Samen blikken we trots terug op de mooie bewoner-resulta-
ten van het afgelopen jaar, zijn we kritisch naar wat we beter 
kunnen doen en zoeken we naar nieuwe ideeën en nieuwe 
antwoorden op nieuwe vragen, die we zijn tegengekomen. 
We maken een gezamenlijk plan, waar ieder vanuit zijn eigen 
invalshoek aan meewerkt. In afstemming met elkaar worden 
plannen uitgevoerd. 

Energiedag, locatie Eekhof.
Medewerkers, vrijwilligers, familieleden / mantelzorgers, leden van de lokale 
cliëntenraad buigen zich over de nieuwe vragen die zich binnen en buiten Eekhof 
voordoen. Zij zoeken samen naar antwoorden op hoofdlijnen: het uitgangspunt 
voor de plannen van 2017. Verantwoordelijke teams van alle disciplines (verzorging 
& verpleging, AB, huishoudelijke dienst, gastvrouwen, kapsters) baseren daar 
vervolgens hun eigen plannen op.

TERUG NAAR DE 7 GESELECTEERDE METHODEN

TERUG NAAR PRINCIPE 5: METHODEN (1)

5
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SPIEGELGESPREKKEN KLANTREIS 

WEGWIJZER OP WEG MET CLIËNTEN, FAMILIE EN VERWANTEN 

ORGANISATIE: PARKHUIS

METHODEN

Spiegelgesprekken zijn groepsgesprekken met meerdere 
familieleden die worden geleid door iemand van Zorgbelang 
en waarbij de medewerkers uitsluitend als toehoorders aan-
wezig zijn. Soms confronterend voor hen, want het gaat over 
hun handelen en nalaten. Maar ook een kans om te leren: de 
medewerkers destilleren verbeterpunten uit deze spiegelge-
sprekken, als basis voor een verbeteropdracht.

Resultaat
Klantervaringen staan centraal bij de verdere ontwikkeling 
van beleid. 

Werkwijze
Spiegelgesprekken organiseer je voor elke fase van de klan-
treis van de bewoners. ‘Wij werken tenslotte in de woonom-
geving van de cliënt en niet andersom!’, aldus het Parkhuis. 
Intern zoek je collega’s die bereid zijn mee te werken aan het 
verbeteren van de klantreis. Drie maanden later is er een 
vervolgbijeenkomst met familieleden, de ondernemingsraad, 
de cliëntenraad en het management team om het uitgewerk-
te verbetervoorstel te presenteren en te toetsen aan de vraag 
of dit ook volgens onze cliënten de echte gewenste verbete-
ringen zijn. 

Lees meer over de spiegelgesprekken op de website van het 
parkhuis (scrollen naar beneden op de pagina voor meer info 
en video).

Infographic over de methode Spiegelgesprekken

TERUG NAAR DE 7 GESELECTEERDE METHODEN

TERUG NAAR PRINCIPE 5: METHODEN (1)

5

https://www.hetparkhuis.nl/over-ons/kennis-en-expertisecentrum
https://www.hetparkhuis.nl/over-ons/kennis-en-expertisecentrum
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SAMEN TOEKOMSTGERICHT VANUIT EIGEN KRACHT (STEK)

WEGWIJZER OP WEG MET CLIËNTEN, FAMILIE EN VERWANTEN 

ORGANISATIE: COSIS

METHODEN

STEK is samen leren om vanuit eigen kracht te leven en wer-
ken. Door gezamenlijk steeds te verbeteren in kleine stap-
pen. STEK staat voor Samen Toekomstgericht vanuit Eigen 
Kracht.  

STEK heeft drie uitgangspunten: 
1. Steeds samen verbeteren in kleine stappen, met focus op 

het proces in plaats van op het resultaat. 
2. Denken in driehoeken (klant, verwant en professional). 

Door de bril van andere betrokkenen op te zetten en samen 
te kijken bereik je meer. 

3. Kijken naar je eigen rol en invloed op het geheel. 

Resultaat
Locaties en afdelingen vergroten, samen met de klant en ver-
want, hun eigen probleemoplossend vermogen. Door STEK is 
een verandering binnen een locatie niet een organisatiebe-
sluit, maar vanaf het begin vanuit de driehoek onderzocht en 
vormgegeven. 

Werkwijze
Een locatie of afdeling die met STEK werkt, vormt een kern-
team met 6 tot 8 personen: cliënten, verwanten en mede-
werkers. Zij communiceren naar de bewoners / betrokkenen 
over de aandachtspunten en hoe ze daar een verbetertraject 
willen inzetten. 

Voor de introductie van STEK heeft Cosis begeleiders ge-
schoold: hoe ga je STEK met het kernteam oppakken? Welke 
verbeterpunten zien we op deze locatie en hoe kunnen we 
dat verbeteren? Dat kunnen kleine en grote onderwerpen 
zijn, zoals woonkamer gezelliger maken of uitbreiding loca-
tie. Welke informatie hebben we nodig om te komen tot een 
oplossing? Wat of wie hebben we nodig, van binnen of buiten 
de organisatie, om de oplossing te vinden? Resultaat is dat er 
samen gewerkt wordt aan verbeteringen en ontwikkelingen. 

TERUG NAAR DE 7 GESELECTEERDE METHODEN

TERUG NAAR PRINCIPE 5: METHODEN (1)

5
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PRINCIPE 6: STAP VOOR STAP EN UITPROBEREN

WEGWIJZER OP WEG MET CLIËNTEN, FAMILIE EN VERWANTEN 

“.. stap voor stap en uitproberen: op naar een nieuw 
perspectief”
Een belangrijke voorwaarde om succesvol cliëntenparticipa-
tie te organiseren in uw organisatie, is om te durven de weg 
van onzekerheid te bewandelen. Als u alles al vooraf strak 
wilt organiseren, is de kans groot dat u niet komt tot een 
passende manier van het betrekken van cliënten, familie en 
verwanten. Het is belangrijk om open het proces in te gaan, 
om mensen te betrekken die ervoor open staan om dingen 
uit te proberen, te leren van fouten en op basis daarvan de 
volgende stap willen bepalen. Stap voor stap bekijkt u ‘hoe nu 
verder’. Het gaat erom steeds met elkaar te komen tot een 
stukje verdieping, doorontwikkelen op wat er al is. ‘Het gaat 
om maatwerk en samen leren.’

Zellingen: “Het gaat om blijven 
zoeken naar instrumenten en 
doorontwikkelen wat je hebt.” 

Quote kwaliteitsmedewerker VVT:
“Een goed uitgedacht plan kan hierbij een 

belemmering geven, als het plan een doel wordt 
in plaats van een middel.” 

Schakelring: “Via stap voor stap naar een 
nieuw perspectief luisteren en van oude 
patronen afkomen. Niet met de botte bijl 

erdoor, wel steeds het gesprek aangaan om 
mensen mee te nemen.”

Quote voorzitter CCR Parkhuis:
‘We organiseren partnerbijeenkomsten en 

kennismakingsavonden. Maar merken dat daar soms weinig 
respons op is. We weten niet goed waarom, misschien zijn 

mensen wel overvoerd en willen ze niet altijd hun mening overal 
over kwijt. Bovendien wordt ook op veel andere gebieden je 

mening al gevraagd door middel van vragenlijsten, evaluaties, 
etc. Door nieuwe dingen uitproberen hebben we gemerkt dat 

bellen met een persoonlijke uitnodiging vaak al een stuk 
beter werkt. Dat is toch persoonlijker 

dan een mail.’ 

Wat zeggen organisaties hierover?
Zowel uit de resultaten van de vragenlijst als uit de inspira-
tiesessies komt het belang van ruimte om dingen uit te pro-
beren keer op keer naar voren. Organisaties kiezen minder 
voor strak organiseren en meer voor meegaand, uitproberen 
en leren: ‘Je moet klein beginnen, bijstellen en doorontwik-
kelen’, ‘Het tempo van de cliënt volgen in tijd en taal’, ‘laag-
drempelig: gewoon doen!’, ‘Volhouden: ook bij tegenwind!’ 

ST
AP VOOR STAP

6
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PRINCIPE 7: MEER KIJKEN NAAR ELKAAR (1)

WEGWIJZER OP WEG MET CLIËNTEN, FAMILIE EN VERWANTEN 

“Het zou mooi zijn om eens meer te kijken naar elkaar, 
zoals de GGZ…”
Organisaties oefenen veel verschillende vormen van cliënten-
participatie uit. Echter lijkt het dat veel initiatieven op zich-
zelf staan en dat er nog ruimte is om meer binnen de organi-
satie zelf te kijken naar welke vormen goed werken en waar 
nog kansen liggen. Onze ervaring is dat het mooie inzichten 
oplevert als je een keer op een andere manier en in een nieu-
we samenstelling hierover het gesprek aangaat binnen uw 
organisatie. En samen op tafel alle activiteiten te plotten op 
een assenstelsel. U kunt samen bedenken hoe u de assen 
wilt vullen noemen. Hieronder geven wij twee voorbeelden:

 

Op deze foto zijn methoden geplot op de Y-as formele versus 
informele methoden en op de X-as groene (nog niet ver door-
ontwikkelde) en rijpe (ver doorontwikkelde) methoden. 

Op de volgende foto zijn methoden geplot op de Y-as metho-
den op individueel cliëntenniveau vs methoden op organisa-
tieniveau en op de X-as nieuwe methoden versus bestaande 
methoden.

Wat zeggen organisaties hierover?
Goede voorbeelden van hoe organisaties intern en extern 
reflecteren zijn nog niet zichtbaar. Maar uit de vragenlijst 
blijkt wel dat de meeste organisaties interesse hebben in hoe 
anderen cliëntenparticipatie organiseren (29%) en op zoek 
zijn naar innovatievere manieren om cliënten, familie en ver-
wanten te betrekken (42%). Daarnaast geeft 54% aan dat ze 
doorgaan op de ingeslagen weg. Van meerdere organisaties 
hoorden we terug dat ze lang niet altijd van elkaar weten wat 
er allemaal al gebeurt aan mooie initiatieven, en dat meer 
van deze ‘kruisbestuiving’ gebruikt gemaakt zou moeten 
worden.
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WEGWIJZER OP WEG MET CLIËNTEN, FAMILIE EN VERWANTEN 

In het artikel ‘9x cliënten betrekken bij de zorg’ (pdf) lees je 
hoe andere organisaties omgaan met het betrekken van de 
klant of de cliënt, waaronder de Rabobank, Zilveren Kruis 
Achmea, Parnassia, Pharos, Bureau Ervaringsdeskundigheid 
Lentis, Stichting Door en Voor, GGZ Eindhoven en de ANWB.

Lees hier een korte samenvatting over de belangrijkste 
overeenkomsten en verschillen tussen de principes uit de 
wegwijzer en de principes uit het artikel. 

Belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de 
principes genoemd in deze wegwijzer en de principes 
genoemd in het artikel “Cliënten betrekken bij de zorg” 

Principe 5 (een palet aan methoden) uit deze wegwijzer komt 
overeen met de principes ‘Kies het platform dat bij je past’ 
en ‘zorg voor variatie’. Het gaat er bij deze principes om 
dat je als organisatie goed nadenkt over welke middelen je 
inzet om cliënten te betrekken bij het ontwikkelen van een 
passend beleid. Het inzicht van de Rabobank is bijvoorbeeld 
dat zij voortaan scherper nadenken over de middelen om een 
bepaalde doelgroep te bereiken. Zorgorganisaties geven aan 
dat er een palet aan methoden nodig is zodat je zoveel moge-
lijk cliënten, familie en verwanten kunt bereiken. Belangrijk 
is dat mensen voldoende ruimte krijgen om mee te denken 
zoals zij dat willen en kunnen. Mensen meer betrekken be-
tekent niet méér stimuleren, maar manieren ontwikkelen die 
méér aanspreken.

Principes die in het artikel genoemd staan die minder aan de 
orde zijn bij zorgorganisaties zijn ‘Streef naar klantmandaat’, 
‘creëer een win win situatie’ en ‘Innovatiegeld? Alleen als 
je met de cliënt samenwerkt!’. Bij zorgorganisaties gaat het 
meer om de principes zoals in deze wegwijzer genoemd, zo 
bleek uit de inspiratiesessies. Er valt nog veel te ontdekken. 
Organisaties zijn op zoek naar hoe cliëntenparticipatie goed 
vorm te geven en wat de effecten ervan zijn voor cliënten, 
familie/verwanten en zorgverleners/managers. 
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PRINCIPE 8: SUCCESSEN DELEN EN FOUTEN MAKEN

WEGWIJZER OP WEG MET CLIËNTEN, FAMILIE EN VERWANTEN 

“… ambassadeurs die successen delen en fouten maken 
mag”
Een passend palet aan methoden voor cliëntenparticipatie in 
de organisatie vraagt om uitproberen en stap voor stap voor-
uitgang te boeken. Het is het durven bewandelen van de weg 
van onzekerheden. Een belangrijke factor hierbij is: zorg dat 
successen worden gedeeld en dat ‘fouten maken’ erbij hoort, 
en ervan wordt geleerd. Wees bijvoorbeeld niet te kritisch op 
jezelf, het hoeft niet meteen goed en perfect te zijn. 

Wat zeggen organisaties hierover?

Estinea: “We zien sinds een tijd 
het aantal meldingen van incidenten 

toenemen. Omdat medewerkers binnen de 
hele organisatie steeds meer ervaren dat 

‘fouten maken mag’ en dat we allemaal van 
fouten leren, neemt de meldingsbereidheid 
toe. Belangrijk is om je, van hoog tot laag, 

kwetsbaar op te kunnen 
en willen stellen.”

Respondent uit vragenlijst: 
“Of we altijd een goed resultaat behalen is de vraag. 

Soms leidt het niet halen van het resultaat juist 
tot verwondering en het stellen van goede vragen. 

Die dialoog draagt dan weer bij aan het vervolg. 
Daarnaast is het de vraag of de gestelde resultaten 

passend zijn bij de methodiek die we gekozen hebben. 
Persen we de cliëntenraad niet 

in ons systeemdenken?”

Treant: “Je moet starten met 
ambassadeurs, die enthousiast zijn. Die 
helpen promoten en successen delen. 

Treant: “Je kunt zoiets alleen maar 
starten als fouten maken mag. Als dit 100% goed 
moet gaan, dan kan dat niet. We zullen heus eens 
minder zorgvuldig rapporteren, maar dan kan de 

cliënt/familie ons daar feedback op geven. Dat gaan 
we dan aanpassen en herstellen. ‘Zie het niet als 
een bedreiging maar zie het als een kans om te 

verbeteren.’ Leren van elkaar.”
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PUBLICATIES OVER CLIËNTENPARTICIPATIE

WEGWIJZER OP WEG MET CLIËNTEN, FAMILIE EN VERWANTEN 

Geef cliënten een stem
De publicatie ‘Geef cliënten een stem’ (pdf) dat eerder verscheen 
in het tijdschrift Kwaliteit in Zorg, beschrijft een model met 
gradaties van betrokkenheid van de cliënt.

De IJsberg: Samenwerken met ervaringsdeskundigen
De Co-Creatie ijsberg (pdf) is een model dat aangeeft 
welke punten van belang zijn in de samenwerking met 
ervaringsdeskundigen/cliënten.

Interviews met ervaringsdeskundigen
Interview met Jos Donkers, ervaringsdeskundige bij het 
Longfonds. Jos geeft in dit interview zijn visie op De IJsberg. 

Interview met Mireille de Beer, waarin zij 8 tips geeft over 
samenwerken en wat daarin voor haar belangrijk is.

Handreiking patiëntenparticipatie Pharos
Hoe zorg dat je een afspiegeling van de cliënten in je organisatie 
in de diverse vormen van participatie? Denk hierbij aan bv. 
laaggeletterde mensen of mensen van niet-Nederlandse afkomst. 
De handreiking patiëntenparticipatie laat zien hoe je hen 
specifieke aandacht geeft om hen goed bij het beleid/de koers van 
een organisatie te betrekken. 
Naar de handreiking Patiëntenparticipatie van Pharos.

TERUG NAAR DE 7 GESELECTEERDE METHODEN

TERUG NAAR PRINCIPE 5: METHODEN (1)

METHODEN

•

http://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/vernieuwend-zorgen/Geef_clienten_een_stem_KiZ.pdf
http://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/vernieuwend-zorgen/Patientenparticipatie-co-creatie-de-ijsberg.pdf
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/hervorming-zorg-ijsberg-ervaringsdeskundige.html
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/hervorming-zorg-clientparticipatie-tips.html
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/214/handreiking-patientenparticipatie-van-migranten-in-onderzoek-kwaliteit-en-beleid
http://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/vernieuwend-zorgen/Geef_clienten_een_stem_KiZ.pdf
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/214/handreiking-patientenparticipatie-van-migranten-in-onderzoek-kwaliteit-en-beleid
http://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/vernieuwend-zorgen/Patientenparticipatie-co-creatie-de-ijsberg.pdf
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NAAR 
VILANS

KLIK HIER!

VILANS
Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg, ontwikkelt vernieuwende 
en praktijkgerichte kennis en versnelt de processen die nodig zijn 
om die kennis succesvol door te voeren. Dat doen we samen met 
verpleegkundigen, verzorgenden, huisartsen, specialisten, bestuurders, 
beleidsmakers, managers en patiëntenorganisaties. En in samenwerking 
met andere kenniscentra en onderzoeksinstituten. Zo houden we de zorg 
aan ouderen, gehandicapten en chronisch zieken efficiënt, betaalbaar en 
van goede kwaliteit.
Meer informatie vindt u op www.vilans.nl

Wij danken naast alle respondenten, die de vragenlijst hebben ingevuld, 
de volgende (zorg)organisaties voor het delen van hun ervaringen en 
inzichten over cliëntenparticipatie (in alfabetische volgorde):
ANWB
Bureau Ervaringsdeskundigheid Lentis (BEL)
COSIS – NOVO & Promens Care
De Hartekamp Groep
De Schakelring
Estinea
GGZ Eindhoven 
het Parkhuis
MeanderGroep Zuid-Limburg
Pameijer
Parnassia
Pharos
Rabobank
Reinaerde
Sevagram
Stichting Door en Voor
Treant zorggroep
Zellingen 
Zilveren Kruis Achmea
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COLOFON

 “Werk je in de woonomgeving van de cliënt 
of woont de cliënt in jouw werkomgeving? We 
moeten het dus fundamenteel anders doen!” 

het Parkhuis

Vilans, maart 2017
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