
Gaat u met ons aan de slag?  
 
In 2016 volgden de eerste deelnemers de training voor ervaringsdeskundig en vrijwillig cliënt 
ondersteuner. Vier patiënten verenigingen namen deel: Turner Contact Nederland, Korter maar 
Krachtig, Poly-artrose lotgenoten vereniging en Impuls& Woortblind. Enthousiaste deelnemers 
met uiteenlopende ziektebeelden, vragen en mogelijkheden, waarop het programma zoveel 
mogelijk is aangepast. Goed om terug te horen: het zijn ook juist die verschillen en de 
persoonlijke verhalen van anderen die de deelnemers waardevol vonden. 
 
Voor Hermine Verburg, deelneemster namens de Poly-artrose lotgenoten vereniging, was het de 
eerste kennismaking met een vorm van lotgenoten contact. Een positieve ervaring, zegt ze; “Om dan 
te zien hoe anderen, net zoals ik,  lastig overeind komen uit hun stoel.”  En ook Mimi Dekker, 
deelnemer namens Turner Contact Nederland, ziet naast het programma zelf, meerwaarde in de 
samenstelling van de groep; ‘Indrukwekkend, al die verschillende verhalen en problemen waar 
mensen mee worstelen.’  Na de eerste bijeenkomst had ze niet alleen meer gevoel bij problemen waar 
anderen tegenaan lopen. Ze begreep ook beter waarom ondersteuning nodig is, en hoe patiënten 
verenigingen hierin een rol kunnen spelen. Want door de veranderingen in de weg naar hulp en zorg, 
en het gegeven dat van mensen verwacht wordt dat ze steeds langer zelfstandig moeten wonen, kan 
juist de achterban van de patiënten organisaties in de knel komen.   
 

I 
 
Mooie voorbeelden 
 
In het programma besteden we dan ook aandacht aan de thema’s ervaringsdeskundigheid, het 
sociaal domein (zoals wetgeving, het intake/keukentafelgesprek), probleemoplossend werken en 
gespreksvaardigheden, waarbij deelnemers ook een online training volgen. Daarnaast is er aandacht 
voor de samenwerking met de patiëntenorganisaties. Want het succes van het programma valt en 
staat met die samenwerking. De deelnemer die na de training enthousiast ‘klaar’ staat om als 
vrijwilliger aan de slag te gaan, heeft de eigen patiëntenorganisatie hard nodig. Om een paar 
voorbeelden te noemen: vanuit Impuls & Woortblind werd voor en tijdens de training actief 
meegedacht, om het programma op maat te maken voor de eigen deelnemers. En bij Turner Contact 
zijn de vier deelnemers al volop in de planning meegenomen: zo worden zij ingezet voor familie- en 
vrouwendagen en zijn zij betrokken bij het organiseren van onderling lotgenotencontact. Omdat iedere 
organisatie (en deelnemer) natuurlijk anders is, en andere mogelijkheden heeft, gaan we vanuit 
CCZW samen met de deelnemers en de organisatie om de tafel zitten om tot goede afspraken te 
komen.  
 
 
 
 
 
 



Doet u volgend jaar mee?  
 
Dit eerste jaar is achter de rug, op naar de volgende training in 2017. Dit jaar doen de volgende 
patiënten organisaties mee: Contactgroep Marfan Nederland, Turner Contact Nederland, Nederlandse 
vereniging voor Lyme patiënten, Nationale vereniging Sjögren patiënten, Poly-artrose lotgenoten 
vereniging en Impuls en Woortblind.  
 
Waarom meedoen?  
 
We delen graag de oproep van Tim Huinink, deelnemer in 2016 voor Impuls & Woortblind; ‘Ik hoop dat 
meer mensen dit werk met mij gaan doen voor onze vereniging en mensen die hulp nodig hebben. Zo 
kunnen we onze leden zo goed mogelijk ondersteunen bij alle vragen die ze mij en andere 
ondersteuners stellen!’  
 
Meer weten?  
 
Op de website van CCZW www.cczw.nl vindt u contactgegevens, informatie over het programma en 
de manier waarop u zich aan kunt melden.  

http://www.cczw.nl/



