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Inleiding 

Deze wegwijzer biedt houvast aan patiëntenvertegenwoordigers en initiatieven van 
ervaringsdeskundigen. Hij reikt concrete handvatten, goede praktijken en aandachtspunten 
aan om efficiënte en effectieve patiëntenvertegenwoordiging in de praktijk te realiseren. 
 
Wat zijn de verwachtingen van een patiëntenvertegenwoordiger? Wat zou ik moeten weten 
en kunnen voor ik hieraan begin? Op welke manier kan ik hierin bijleren? Hoe kan ik me 
voorbereiden? Hoe gaat dit praktisch in zijn werk? Deze en nog vele andere vragen worden 
voor jou beantwoord in deze wegwijzer. 
 
Heb je zelf geen of weinig ervaring als patiëntenvertegenwoordiger, laat je dan zeker niet 
afschrikken door de hoeveelheid aan informatie. Deze wegwijzer probeert zo volledig 
mogelijk de verschillende aspecten toe te lichten. Neem de wegwijzer stap voor stap door 
en geef jezelf de tijd om te groeien als vertegenwoordiger. 
 
In deze wegwijzer ligt de focus op patiëntenvertegenwoordiging binnen artikel 107-
netwerken maar dezelfde principes zijn in belangrijke mate ook van toepassing voor 
familievertegenwoordigers, ervaringsdeskundigen/ervaringswerkers en personen 
ingeschakeld in andere zorgorganisaties, zowel binnen als buiten de geestelijke 
gezondheidszorg. 
 
Aan de slag!  
 
De wegwijzer is chronologisch opgesteld: van de voorbereidende stappen wanneer je erover 
denkt om als patiëntenvertegenwoordiger aan de slag te gaan, tot de praktische aspecten 
van de vertegenwoordiging.  
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1. Basisprincipes 

Voor we aan de slag gaan, verduidelijken we eerst enkele basisprincipes.  
 
Ervaringsdeskundigheid ontwikkelt zich de laatste jaren tot een nieuwe discipline binnen 
zorg en welzijn. Ervaringsdeskundigen worden voornamelijk al binnen de geestelijke 
gezondheidszorg ingeschakeld, maar ook binnen de lichamelijke gezondheidszorg zet men 
eerste stappen. Naast wetenschappelijke en professionele kennis, wordt ervaringskennis 
stilaan aanvaard als een gelijkwaardige kennisbron. Ervaringskennis ontstaat door de eigen 
ervaringen met andere personen met gelijkaardige ervaringen te delen en te verwerken. Op 
deze manier ontstaan er verbindingen, treedt er herkenning en erkenning op, ontstaat een 
emotionele afstand van de eigen ervaringen en is er meer aandacht voor de collectieve, 
abstracte ervaringen. Dat is ook net de meerwaarde van lotgenotencontact in 
zelfhulpgroepen. Ervaringskennis kan evolueren tot ervaringsdeskundigheid door middel 
van vorming en scholing of elders verworven competenties. Er is een evolutie van de 
individuele ervaringen naar collectieve kennis waarbij er aandacht is voor verbreding, 
verdieping en verwerking van de verschillende ervaringen.1 
 
 

 
 
Figuur 1. Van ervaring naar ervaringsdeskundigheid 2 
 

 

Is een ervaringsdeskundige dan hetzelfde als een 
patiëntenvertegenwoordiger? 
 
Neen, vertegenwoordiging is één van de vele taken die een ervaringsdeskundige kan 

opnemen. Andere mogelijke taken van een ervaringsdeskundige zijn het brengen van een 

herstelverhaal, het begeleiden van een herstelwerkgroep, direct patiëntencontact binnen 

zorgverleningsteam, het begeleiden van lotgenotencontact,… Een vertegenwoordiger kan 

actief zijn in verschillende settings zoals in een netwerk, een voorziening, een werkgroep, 

het beleid,… 

                                            
1 Van Regenmortel, T. (2017). Het tewerkstellingsstatuut van ervaringsdeskundigen in de geestelijke 
gezondheidszorg. Een vergeten issue? HIVA, Leuven. 
2 Gebaseerd op Castro, E. (2018). Patient participation and empowerment. The involvement of 
experts by experience in hospitals. Niet gepubliceerde doctoraatsthesis. KULeuven. 
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Een patiëntenvertegenwoordiger vertegenwoordigt de belangen van zijn achterban en 

spreekt vanuit een door de achterban gedragen visie. Hij raadpleegt zijn achterban zodat er 

via wisselwerking een collectief verhaal ontstaat dat ruimer is dan zijn eigen ervaring en 

gedachtengoed. Hij vertegenwoordigt een brede groep mensen met meerdere nuances en 

behartigt diens belangen. Een patiëntenvertegenwoordiger zorgt bovendien voor 

terugkoppeling naar zijn achterban. 
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2. Competenties en vorming 

Als ervaringsdeskundige kan je verschillende rollen opnemen. Eén daarvan is de rol  van 
vertegenwoordiger. Patiëntenvertegenwoordiging kent verschillende aspecten en 
invullingen. Ben je al actief als patiëntenvertegenwoordiger of wil je starten met 
vertegenwoordiging dan zal je merken dat er verschillende dingen van jou verwacht worden. 
De taken die je als vertegenwoordiger opneemt, de context waarin je vertegenwoordigt,… 
bepalen mee de competenties die van je verwacht worden.  
 
Dit kan gaan om heel specifieke competenties of capaciteiten maar er ze zijn wel een aantal 
basiscompetenties die voor elke ervaringsdeskundige gelden. Deze basiscompetenties zijn 
onder te brengen in vier categorieën:  

 vaardigheden (kunnen); 

 kennis (weten); 

 persoonlijke eigenschappen (zijn);  

 en motivatie (willen).  
 
Vaardigheden en kennis kunnen (na je inschakeling) verder ontwikkeld worden door vorming, 
training of ervaring. Je motivatie en drijfveren als patiëntenvertegenwoordiger zijn minstens 
even belangrijk. Wat wil je bereiken met je vertegenwoordiging? Ook je houding en attitude 
zijn van belang. De leidraad op de volgende pagina’s kan helpen om in kaart te brengen 
welke competenties je al bezit en welke je nog verder kan ontwikkelen.3 Je kan deze ook 
uitscheuren om apart in te vullen, te kopiëren,...  
 
 

 
  

                                            
3 Castro, E. M. (2019). Nieuwe collega’s in de zorg. Tielt, België: Lannoo. 
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Leidraad met basiscompetenties 
 
Aan de slag!  
 
Stap 1: Duid voor elk van onderstaande competenties aan of jij deze bezit. Is dit moeilijk 
om alleen te doen, dan kan dit misschien samen met collega-patiëntenvertegenwoordigers. 
 
Stap 2: Bekijk welke competenties je niet kon afvinken. Welke hiervan zijn noodzakelijk 
voor de taken die je wil opnemen? Aan welke wil je zelf graag werken? 
 
Stap 3: Ga na hoe je deze competenties kan ontwikkelen. Meer informatie hierover vind je 
op de volgende bladzijden. 

 
Onderstaande leidraad bevat een hele reeks competenties die een meerwaarde 
kunnen betekenen voor patiëntenvertegenwoordiging maar besef dat er geen 
superman/-vrouw bestaat die aan al deze verwachtingen kan voldoen. 
 

Attitude: hoe ben jij als patiëntenvertegenwoordiger?  

□ Zelfstandig 
□ Constructief 
□ Discreet & diplomatisch 
□ Positief en veerkrachtig 
□ Respecteer eigen grenzen en waakt over mijn zelfzorg 
□ Herstelgericht en hoopverlenend zijn 
□ Inlevingsvermogen 
□ Oordeelloos kunnen luisteren/kijken 
□ Verbindend zonder rancune tegenover de zorg 

Motivatie: wat drijft jou als patiëntenvertegenwoordiger? 

□ Eigen ervaring en die van lotgenoten ten dienste stellen voor betere zorgkwaliteit en 
levenskwaliteit voor lotgenoten 

□ Zin en betekenis geven aan wat mij overkomen is 
□ Iets terugdoen voor wat ik ontvangen heb 
□ Andere: …………………………………………………………………………………………. 

 
Opgelet: belangrijk is dat je voldoende afstand hebt van je eigen verhaal. Een 
patiëntenvertegenwoordiger kijkt verder dan enkel de eigen ervaringen. Ben je bovendien 
ver genoeg gevorderd in het eigen herstel zodat je niet opnieuw overweldigd wordt tijdens 
de invulling van de taken? Deelnemen aan bijeenkomsten van patiëntenvertegenwoordigers 
is hierin zeker een meerwaarde. Met anderen in overleg gaan vergroot je deskundigheid, 
verrijkt je collectieve ervaringskennis en versterkt gedragen standpunten. 

Kennis: wat weet jij als patiëntenvertegenwoordiger? 

□ Kennis van de herstelvisie 
□ De samenstelling en werking van het netwerk 
□ Een notie van het brede “geestelijke gezondheidslandschap” 
□ De aanwezigen in de betrokken vergaderingen 
□ Minimale achtergrond informatie over de te bespreken onderwerpen 
□ Een basis van vergadertechnieken 
□ Het beroepsgeheim en de toepassing ervan 
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Opgelet: afhankelijk van de rol die je als patiëntenvertegenwoordiger zal opnemen is 
bepaalde basiskennis best aanwezig op het moment dat je aan de slag gaat, zoals de 
herstelvisie. In andere gevallen kan je je kennis na inschakeling nog uitbreiden door 
bijkomende infosessies, vormingen,… Startende patiëntenvertegenwoordigers zonder veel 
bagage kunnen ook veel bijleren d.m.v. een duo-werking. 

Vaardigheden: wat kan jij als patiëntenvertegenwoordiger? 

□ Zaken op een diplomatische manier aankaarten 
□ Verbeteringen durven voorstellen 
□ Relativeren 
□ Zaken kaderen en achterliggende redenering toelichten 
□ Goede sociale en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk 

□ Consultatievaardigheden inzetten om je achterban te bevragen: je spreekt vanuit 

een door de achterban gedragen visie, vertegenwoordigt een brede groep mensen 

met meerdere nuances en behartigt diens belangen. 

 
Opgelet: ook je vaardigheden kan je na inschakeling verder verfijnen door vorming, 
training,… 
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Vormingsnoden 
 
Door het invullen van de leidraad met basiscompetenties kunnen bepaalde vormings- of 
ondersteuningsnoden naar boven komen. Signaleer deze noden bij je begeleider of bij 
collega’s. Het aanbod aan vormingen voor ervaringsdeskundigen is groot en zij kunnen je 
mee wegwijs maken om de gepaste vorming of opleiding te vinden. Er is namelijk een breed 
scala aan mogelijkheden: van eendaagse tot meerdaagse opleidingen, een opleiding aan de 
hoge school of coaching door je begeleider,… Soms kom deze noden pas naar boven wanneer 
je effectief aan de slag gaat.  
 
Bespreek je vormingsnoden ook met je contactpersoon in het netwerk. Misschien kunnen zij 
zorgen voor de financiering van je vorming of je deelname aan een bijeenkomst van 
vertegenwoordigers.  
 
Het bevragen van vormingsnoden kan ook een vast agendapunt zijn tijdens de vergadering 
van je initiatief van ervaringsdeskundigen. Meer ervaren collega’s kunnen je waarschijnlijk 
op weg helpen met tips en tricks of doorverwijzen naar interessante vormingen en 
opleidingen. 
 
Naast het volgen van vormingen of opleidingen is het ook belangrijk om je ervaringskennis 
levend te houden door uitwisseling met lotgenoten. Ook dit is een meerwaarde voor goede 
vertegenwoordiging. De ervaringen van veel verschillende patiënten zijn de bron van jouw 
collectieve ervaringskennis en zorgen ervoor dat je kennis ‘actueel’ blijft.  
 
Zowel vanuit OPGanG4 als vanuit UilenSpiegel5 worden er bijeenkomsten voor 
patiëntenvertegenwoordigers georganiseerd. UilenSpiegel biedt dit maandelijks aan op 
Vlaams niveau, afwisselend in Leuven en Gent, voor alle vertegenwoordigers in Vlaanderen. 
OPGanG organiseert dit ongeveer om de zes weken op provinciaal niveau voor 
vertegenwoordigers binnen artikel 107 (in Vlaams-Brabant en Limburg). Tijdens deze 
bijeenkomsten is er tijd voor informatie-uitwisseling, gemeenschappelijke 
standpuntbepaling en intervisie. Op deze manier kan er kruisbestuiving plaatsvinden over de 
netwerkgrenzen heen: informatie uitwisselen, collega-patiëntenvertegenwoordigers leren 
kennen buiten het eigen initiatief, standpunten breder aftoetsen, … 
 
Zijn er bepaalde zaken waarover je kennis nog onvoldoende is, dan kan hierover misschien 
een toelichting gegeven worden tijdens de volgende bijeenkomst. Daarnaast kunnen tijdens 
de informatie-uitwisseling ook volgende onderwerpen aan bod komen: 

 Wat is er gaande in de netwerken, 

 Wat staat er momenteel op de agenda van de verschillende vergaderingen, 

 Zijn hier mogelijkheden tot samenwerking voor gelijklopende thema’s, 

 Hoe verlopen de vergaderingen, 

 Zijn er relevante beleidsmatige wijzigingen of thema’s die toegelicht moeten worden 
 
Loop je ergens tegenaan in je vertegenwoordigingswerk dan kan je dit naar voren brengen 
tijdens de intervisie. Bij intervisie wordt een casus van één persoon besproken. De groep 
stelt vragen en zoekt mee naar oplossingen om de persoon verder te helpen. Intervisie is 
met en van elkaar leren. Meer uitleg over standpuntvorming kan je verderop vinden.  
 
Deze bijeenkomsten zijn een belangrijke meerwaarde voor patiëntenvertegenwoordigers. Je 
ervaringsdeskundigheid vergroot en de kwaliteit van je werk verbetert.  

                                            
4 OPGanG: de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid: www.opgang.be  
5 UilenSpiegel: vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid: www.uilenspiegel.net  

http://www.opgang.be/
http://www.uilenspiegel.net/


 

Pagina 14 van 43 
 

  

3  

Selectieproces 



 

Pagina 15 van 43 
 

3. Selectieproces 

Wanneer je erover denkt om je als vertegenwoordiger kandidaat te stellen, kan je dit tijdens 
een vergadering bespreken. Werd hiervoor een vacature uitgeschreven dan kunnen jullie 
samen bekijken of jij de geschikte kandidaat bent en of er nog andere ervaringsdeskundigen 
interesse hebben. Als een duo-werking mogelijk is, biedt dit tal van voordelen. 
 

Het gewenste profiel 
 
Om na te gaan of jij een geschikte kandidaat bent, weet je best wat ervan jou als 
patiëntenvertegenwoordiger verwacht wordt, welke rol en taken voorzien zijn. Ga ook na 
welke overeenkomst je krijgt en welk budget voorzien wordt voor vergoedingen 
(vrijwilligersvergoeding, verplaatsingsonkosten, vorming,…). 
 

Aan de slag!  
 

Stap 1: wat is het gewenste profiel? 
 
Zijn de verwachtingen van het netwerk en de verantwoordelijkheden van de 
patiëntenvertegenwoordiger realistisch, duidelijk en haalbaar geformuleerd? 

 Aan welk overleg zal de patiëntenvertegenwoordiger deelnemen en hoe frequent? 

 Is er een thema of bepaalde functie waarop dit overleg gericht is? 

 Welke rol zal hij hierin opnemen? Welke verwachtingen zijn er? 

 Welke inbreng wordt van hem verwacht? 

 Welke attitude, kennis en vaardigheden zijn hiervoor nodig? (zie Competenties en 
vorming) 

 Wat heeft het netwerk te bieden? Wat is de meerwaarde voor de vertegenwoordiger? 
 

Stap 2: overeenkomst en vergoedingen nakijken 
 

Overeenkomst 
Als vrijwillige patiëntenvertegenwoordiger ben je gebonden aan de vrijwilligerswet (2006). 
Deze wet beschermt niet enkel jou als vrijwilliger maar ook de organisatie die je tewerkstelt. 
De wet beschrijft onder andere wat vrijwilligerswerk is en de bijhorende rechten en plichten 
(informatieplicht, aansprakelijkheid,…). Zo is het onmisbaar dat vanuit het netwerk met jou 
een vrijwilligersovereenkomst en –verzekering afgesloten wordt. Lees deze overeenkomst 
grondig na en bevraag ook duidelijk voor welke activiteiten de verzekering van toepassing 
is. Zo zal je via een verzekering met het netwerk enkel verzekerd zijn voor activiteiten 
binnen het netwerk (je vertegenwoordigingswerk) en niet voor andere activiteiten zoals het 
brengen van een herstelverhaal. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat er maxima 
vastgelegd zijn rond de vergoedingen die je per jaar mag krijgen. Deze maximumbedragen 
gelden voor al je vergoedingen samen, niet per vertegenwoordigingstaak. Voor vragen en 
informatie kan je terecht bij Trefpunt Zelfhulp. 
 
In bijlage van deze wegwijzer vind je een model voor een vrijwilligersovereenkomst terug. 
Hierin worden volgende aspecten beschreven: de beide partijen (het netwerk en de 
vrijwillige patiëntenvertegenwoordiger), de verzekeringen, de vergoedingen, 
aansprakelijkheid, discretieplicht en beroepsgeheim, en concrete afspraken. 
 

Budget 
Vanuit het netwerk dient er een budget vrijgemaakt te worden voor de vergoeding van 
patiëntenvertegenwoordigers die als vrijwilliger aan de slag gaan binnen hun netwerk. Voor 
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de raming van dit budget vertrekken we vanuit de geldende vergoedingsplafonds volgens de 
vrijwilligerswetgeving. Een vrijwilliger mag maximaal volgende vergoedingen ontvangen6: 

- €34,71/dag 
- €1 388,40/jaar 
- + verplaatsingsvergoeding voor 2000km (€0,3653/km = €730,60) 

 
Deze vergoedingen dienen om jouw directe kosten als vertegenwoordiger te dekken 
(drukwerk, parking,…). Naast de directe kosten dienen er ook overheadkosten 
(vormingsbudget, drukwerk, verzekering, administratie, boekhouding,…) van het initiatief 
van ervaringsdeskundigen of de patiëntenvereniging van waaruit je komt, in rekening 
gebracht te worden. Dit is 20% per jaar. 
 
Op basis van deze cijfers ramen we de maximale kost van 40 (1388/34,71) vrijwilligersdagen 
op €2.396,68 per jaar. Dit is de som van de maximale vergoedingen per jaar, de maximale 
verplaatsingsvergoeding en de overheadkosten: €1388,40 + €730,60 + (20% van 1388,40). Al 
deze kosten samen, zowel directe als overheadkosten, beschouwen we als een 
vergoedingsenveloppe waarmee 40 vrijwilligersdagen ingevuld door 
patiëntenvertegenwoordigers, per jaar vergoed kunnen worden. Deze vrijwilligersdagen 
kunnen ingevuld worden door verschillende patiëntenvertegenwoordigers die deelnemen aan 
verschillende vergaderingen.   
 
Bijgevolg moet een veelvoud van deze vergoedingsenveloppe voorzien worden wanneer 40 
vrijwilligersdagen niet volstaan voor het inschakelen van patiëntenvertegenwoordigers in 
een netwerk. Het aantal vrijwilligersdagen dat nodig is, is onder meer afhankelijk van het 
aantal ingezette patiëntenvertegenwoordigers en het aantal vergaderingen per netwerk. 
 
Wij stellen voor dat het netwerk deze vergoedingsenveloppe uitbetaalt aan het initiatief of 
de vereniging van waaruit de vertegenwoordiger komt. Jij bepaalt dan samen met je 
initiatief of (een deel van) de vergoeding al dan niet aan jou wordt overgedragen of dat deze 
vergoeding voor de rekening van het initiatief is. De vergoedingen kunnen uitbetaald worden 
volgens een forfaitair systeem of volgens de reële onkosten, afhankelijk van jouw keuze. 
 
Wanneer je vanuit meerdere initiatieven of verenigingen vertegenwoordigt, beslis je aan 
welk initiatief of vereniging de vergoedingsenveloppe uitbetaald wordt. 
 
Belangrijk om op te merken hierbij is dat dit systeem impliceert dat je als vertegenwoordiger 
aangesloten moet zijn bij een initiatief van ervaringsdeskundigen of bij een 
patiëntenvereniging om vergoed te kunnen worden. Dit is een zeer sterke stimulans in het 
onderhouden van lotgenotencontact, het uitwisselen van ervaringskennis en het vormen van 
een gedragen standpunt, wat noodzakelijk is voor goede vertegenwoordiging. 
 
  

                                            
6 https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/kosten-en-vergoedingen/ 
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Stap 3: samenvatting vacature 
 
Wanneer je een antwoord hebt op de vorige stappen dan weet je goed naar welke 
ervaringsdeskundige ze op zoek zijn. Samengevat weet je best volgende punten om te 
beslissen of jij de geschikte vertegenwoordiger bent: 

□ de rol en taken van de patiëntenvertegenwoordiger: aan welk overlegorgaan de 
patiëntenvertegenwoordiger zal deelnemen; 

□ frequentie en locatie van het overleg; 
□ omschrijving van het gewenste profiel: attitude, kennis en vaardigheden;  
□ bij voorkeur verbonden aan een initiatief van ervaringsdeskundigen; 
□ contractmogelijkheid als vrijwilliger;  
□ vormingsmogelijkheden; 
□ aangeboden vergoeding; 
□ verloop van de selectieprocedure: kandidatuur indienen, vervolggesprekken, enz.; 
□ contactgegevens. 

 
Aan de hand van bovenstaande informatie kan je nu nagaan of je je kandidaat wil stellen 
voor deze functie. Het antwoord op deze vragen kan je helpen om een keuze te maken: 

□ Sluit de inhoud van de rol en het thema van het overleg aan bij mijn interesses? 
□ Ben ik echt gemotiveerd om deze rol op te nemen? 
□ Bezit ik over voldoende ervaringskennis rond dit thema? Of hoe ga ik deze bekomen? 
□ Heb ik de vaardigheden om deze rol te volbrengen? Indien niet, hoe ga ik deze 

verwerven of mij hierin laten ondersteunen? 
□ Is het praktisch haalbaar voor mij: tijdsinvestering, verplaatsing, locatie,…? 
□ Volstaan de overeenkomst en de vergoedingen die aangeboden worden? 

 
 

Tip!  
  Het engageren van twee ervaringsdeskundigen is vaak de betere optie. Zo 
kan je overleggen, de taken verdelen en elkaar ondersteunen zodat je er 
niet alleen voorstaat om inbreng te geven in een grote groep van 
professionals. Bovendien is op deze manier de continuïteit van de 
vertegenwoordiging verzekerd bij afwezigheid. Indien nodig, kan je ook aan 
je begeleider vragen om ter ondersteuning mee naar de vergaderingen te 
gaan. 

 
Tip! 
Je kan misschien ook met verschillende vertegenwoordigers participeren 
met elke hun eigen expertise. Afhankelijk van de agendapunten kan dan de 
meeste geschikte ervaringsdeskundige deelnemen. Stel dit zeker voor aan 
de contactpersoon van het netwerk! 

  



 

Pagina 18 van 43 
 

Voorbereiding kennismakingsgesprek 
 
Ben jij de gezochte patiëntenvertegenwoordiger, dan is het tijd om je kandidaat te stellen. 
De selectieprocedure kan steeds verschillend zijn maar zou duidelijk in de vacature vermeld 
moeten staan. Meestal zal er gevraagd worden om een motivatiebrief op te sturen. Op basis 
hiervan zal een eerste selectie van kandidaten gebeuren. De weerhouden kandidaten worden 
dan uitgenodigd voor één of meerdere gesprekken. 
 

Aan de slag! 
 

Stap 1: Opstellen motivatiebrief 
Je kan het sjabloon op de volgende bladzijde gebruiken om je motivatiebrief op te stellen.  

 Kopieer deze vragen in een nieuw document en vul ze in. 

 Lees je antwoorden zeker nog eens na op typefouten en check of de lay-out er 
verzorgd uitziet. 

 Sla je brief op als pdf met een duidelijke documentnaam (bv. Motivatiebrief Naam 
Voornaam) 

 Voeg je brief toe als bijlage aan je email. 
 

Heb je graag nog meer concrete tips, kijk dan zeker eens op de website van VDAB: 
www.vdab.be/solliciteren  
 

Stap 2: Het kennismakingsgesprek 
 
Tijdens een eerste kennismakingsgesprek zal men polsen naar je motivatie en drijfveren als 
de patiëntenvertegenwoordiger. Wat wil je bereiken met de vertegenwoordiging? Sluit dit 
aan bij je rol? Natuurlijk zijn ook je houding en attitude van belang. Op het vlak van kennis 
en vaardigheden kunnen gevolgde opleidingen en eerdere ervaring een indicatie geven, en 
zeker voor een patiëntenvertegenwoordiger op beleidsniveau is ervaring een groot pluspunt. 
Vermeld deze dus zeker ook tijdens het gesprek. 
 
De checklist kan je helpen bij de voorbereiding van het gesprek. Aan welke vragen kan je je 
verwachten? Wat wil je zelf nog vragen? 
 
 
 

http://www.vdab.be/solliciteren
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Sjabloon motivatiebrief 

 
  

Kandidatuur patiëntenvertegenwoordiger 
 
PERSOONLIJKE GEGEVENS 
Vereniging/initiatief van ervaringsdeskundigen van waaruit ik voorgedragen 

word:  

Naam en voornaam:  

Adres:  

Telefoon/GSM:  

E-mail:  

Provincie: 

 Waar ik woon: 

 Waar ik deelneem in één of meerdere patiëntenverenigingen: 

 
ERVARING 
Korte omschrijving van relevante ervaring:  
 
 
MOTIVATIE  
Waarom ben jij geschikt om deze functie als patiëntenvertegenwoordiger op te 
nemen? (max. 1 blz.)  
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Checklist kennismakingsgesprek 

Mijn kennismakingsgesprek 
 

□ Motivatie en drijfveren: 
□ Wat wil je bereiken met je vertegenwoordiging?  
□ Sluit dit aan bij de rol en taken?  

 
□ Welke opleiding heb je gevolgd? 

□ Welke kennis en vaardigheden heb je hiermee verworven? 
 

□ Welke relevante ervaringen heb je als patiëntenvertegenwoordiger of 
daarbuiten? 

□ Op welke manier heb je contact met lotgenoten? 
□ Neem je deel aan intervisies ed. of ben je hiertoe bereid? 

 
□ Vraag naar volgende zaken als ze niet aan bod komen: 

□ De partners van het netwerk 
□ De normen en waarden van de organisatie 
□ De doelen van de organisatie 
□ Wanneer zal de patiëntenvertegenwoordiger betrokken worden 
□ Welke invloed heb je als patiëntenvertegenwoordiger 
□ Welke beslissingscriteria worden gehanteerd  
□ Hoe wordt de input vanuit de achterban verworven/meegenomen 
□ Wat zijn de volgende stappen van de selectieprocedure 

 
□ Mijn vragen: 

□ …………………………………………………………………………………………… 

□ …………………………………………………………………………………………… 
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4  

Vertegenwoordiging 
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4. Vertegenwoordiging in het netwerk 

Om op een goede manier je vertegenwoordiging te 
kunnen opnemen, moet je voldoende ondersteund 
worden en de kans krijgen om je voor te bereiden 
op de vergaderingen. Daarbij kan een 
informatiepakket ter voorbereiding van de eerste 
deelname aan een vergadering handig zijn.  
 
Wat houdt dit informatiepakket in: 

 Een overzicht van de deelnemende personen/organisaties aan de vergadering. 

 Voorgaande verslagen om de inhoud van de vergadering te kunnen volgen. 

 Welke onderwerpen reeds afgerond werden en welke nog op de planning staan. 
Vraag deze informatie op bij je contactpersoon in het netwerk. 
 
Vraag daarbij ook naar een moment om deze informatie samen te bekijken en de volgende 
vergadering voor te bereiden. Je kan voor deze zaken natuurlijk ook terecht bij je 
begeleider. 
 

Werkafspraken 
 
Zet samen met je contactpersoon in het netwerk vooraf enkele richtlijnen en afspraken op 
papier. Deze dragen bij aan een vlotte samenwerking tussen zowel de 
patiëntenvertegenwoordiger, de contactpersoon als de professionals. Het model voor de 
vrijwilligersovereenkomst (in bijlage) kan hiervoor gebruikt worden.7,8 
 
Bespreek ook het tijdstip en de locatie van de vergadering:  

 Combineer je je vertegenwoordigingswerk met een job of andere vrijwilligerstaken 
waardoor vergaderen kantooruren moeilijk is?  

 Heb je het door medicatie, afhankelijkheid van het openbaar vervoer of andere 
redenen moeilijk om ergens vroeg of juist laat aanwezig te zijn?  

 Hoe is de bereikbaarheid en bewegwijzering van de locatie?  

 Is er parkeermogelijkheid voorzien? 
Welke aanpassingen zijn gewenst en realistisch? 
 
Bepaal hoe afwezigheid of uitval opgevangen wordt: 

 Wie wordt er verwittigd? 

 Wat doen we bij langdurige afwezigheid? 

 Kan er iemand als vervanger aanwezig zijn, zowel bij kortdurende als langdurige 
afwezigheid? 
 

 
Tip!  
Duid iemand, bijvoorbeeld een collega-patiëntenvertegenwoordiger, aan als 
back-up of voorzie steeds een duo-werking! 
  

                                            
7 Castro, E. M. (2019). Nieuwe collega’s in de zorg. Tielt, België: Lannoo. 
8 Het Cliëntenbureau, Inschakelingstraject ervaringsdeskundige. 

“Een goed begin is 

het halve werk”   
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Voorbereiding en nabespreking van de vergadering 
 
De werkafspraken en richtlijnen, het informatiepakket, standpuntvorming,… Al deze zaken 
dragen bij aan de voorbereiding van de vergaderingen. Hieronder lijsten we nog meer 
praktische tips op die je kunnen helpen bij de voorbereiding of de nabespreking van de 
vergaderingen.  
 
Aan de slag! 

Voorbereiding 

 Vraag om tijdig de vergaderagenda kenbaar te maken en de documenten door te sturen. 
Minimum twee weken vooraf zodat je dit kan bespreken met je achterban. Er is immers 
geen goede vertegenwoordiging mogelijk zonder aftoetsing. 

 Bekijk of de teksten verstaanbaar zijn. Indien niet kan er misschien gezorgd worden voor 
een vereenvoudigde samenvatting. Dit kan ook voor professionals tijdswinst opleveren. 

 Overloop de agenda:  
o Kijk het verslag van de vorige vergadering na. 
o Zijn er punten waarover reeds een standpunt gevormd werd binnen je achterban 

waarop je kan terugvallen?  
o Zijn er punten waarover je een gedeeld standpunt kan vormen? Meer uitleg over 

gedeelde standpuntvorming vind je op de volgende bladzijden. 
o Zijn er punten die je graag nog afstemt met je achterban? 

 Naast de voorgestelde vergaderagenda kan je ook bekijken welke agendapunten je zelf 
proactief wil inbrengen vanuit de patiënten. In overleg met andere ervaringsdeskundigen 
en patiëntenvertegenwoordigers kan je bepalen welke thema’s jullie relevant vinden.  

 
Tip!  
Heb je geen tijd om je standpunt tegen de volgende vergadering af te toetsen 
bij anderen, hou dan steeds de herstelvisie in je achterhoofd. Dit helpt om 
richting te geven aan je mening bij tijdsgebrek. Of je kan vragen om dit 
agendapunt uit te stellen naar een volgende vergadering. 

Nabespreking 

De nabespreking kan gebeuren met je contactpersoon in het netwerk, of met je begeleider 
en collega’s tijdens een vergadering van het initiatief van ervaringsdeskundigen, of tijdens 
een groepsbijeenkomst van patiëntenvertegenwoordigers. Dit draagt ook bij tot een betere 
voorbereiding van de volgende vergadering. 
 
Vragen die kunnen helpen bij de nabespreking van de vergadering: 

 Wat is besproken? 

 Was er hierover een gedeeld standpunt? 

 Kon dit toegelicht worden tijdens de vergadering? 

 Was de inbreng zinvol en op een goede manier gebracht? 

 Wordt deze inbreng meegenomen? 

 Werd je beschouwd als gelijkwaardige gesprekspartner? 

 Welke veranderingen heeft je inzet met zich meegebracht?  

 Werd/wordt het doel bereikt dat voor ogen was/is? 

 Hoe kunnen de professionals zich eventueel aanpassen om de vertegenwoordiging 
vlotter te laten verlopen? Wat doen ze al hiervoor? 

 Lukt de voorbereiding en verwerking van de vergaderingen of is er nood aan meer 
ondersteuning?  
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Standpuntvorming 
 
Als patiëntenvertegenwoordiger is het belangrijk dat je vertrekt vanuit je collectieve 
ervaringskennis en op basis van een gedeeld standpunt. Hiervoor is het nodig om ervaringen 
en ideeën uit te wisselen met andere patiëntenvertegenwoordigers. Zo kom je tot een 
gedeeld standpunt of collectieve kennis. Welke bezorgdheden delen we? Waar hebben we 
allen nood aan? Wat willen we bereiken? 
 
Waarover kan je een standpunt vormen en hoe kom je dan tot zo’n gedeeld standpunt? 
 
Aan de slag! 
 

Stap 1: Thema 
Als thema voor een standpunt kan je je baseren op de geplande agendapunten van de 
vergadering. Daarnaast kan je zelf proactief een standpunt vormen over een thema dat 
patiëntenvertegenwoordigers belangrijk vinden. Tijdens de vergaderingen van je initiatief 
van ervaringsdeskundigen kan verkend worden welke thema’s in aanmerking komen.  
 
Inspiratie voor mogelijke thema’s: 

 Vaak is een beleidswijziging, projectaanvraag, actualiteitsitem,… de aanleiding om 
een standpunt rond dit thema uit te werken. 

 Overloop de verschillende stappen die een patiënt doorloopt: opname, verblijf, 
ontslag, nazorg, ambulante alternatieven,… 

 Bedenk een methodiek om knelpunten te verzamelen om van daaruit thema’s te 
kiezen.9 Bijvoorbeeld: 

o Start met een open brainstorm: laat iedereen zijn ideeën op een flap of post-
its schrijven. Dit kan ook aan de hand van een aanvulzin. Bv. “Als ik 
professional was in het netwerk dan zou ik ... veranderen” of “Moest ik iets 
in mijn zorgtraject hebben kunnen veranderen, dan was het …” 

o Probeer de aangehaalde ideeën te clusteren in grotere thema’s door ze samen 
te schrijven/kleven op één flap. 

o Geef ieder 3 stickers. Deze kan ieder kleven bij de thema’s die hij belangrijk 
vindt. Tel de stickers bij elk thema om prioriteiten op stellen.  

 

Stap 2: Opbouw 
 
Om een gedragen standpunt te ontwikkelen is het noodzakelijk om verschillende meningen 
aan bod te laten komen en door discussie een gemeenschappelijk standpunt te bereiken.  
 
Dit kan bijvoorbeeld tijdens het overleg met patiëntenvertegenwoordigers uit omliggende 
netwerken. Dit is een groepsbijeenkomst, begeleid door OPGanG of ZOPP, waarvan, 
informatie-uitwisseling intervisie en standpuntbepaling onderdelen zijn. Het standpunt kan 
ook besproken worden tijdens een bijeenkomst van UilenSpiegel en voorgelegd worden aan 
andere patiëntenvertegenwoordigers in je groep zodat het nog meer draagkracht krijgt. 
 

  

                                            
9 Dirkse-Hulscher, S., Papas-Talen, A. (2012). Het groot werkvormenboek: dé inspiratiebron voor 
resultaatgerichte trainingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten (1e editie). Amsterdam: Boom 
uitgevers. 
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Tijdens de vergadering 
 
Is de voorbereiding van de vergadering gelukt, dan ben je al een heel eind op weg. Vaak is 
er vooraf een bepaalde tijdsduur bepaald voor de bespreking van elk agendapunt. Goed 
voorbereid zijn helpt je om efficiënt je inbreng te doen op het juiste moment. 
 
Krijg je niet spontaan het woord, eis dan zeker je plek op: durf het woord te vragen. Als dit 
in het begin moeilijk is, dan kan je vragen of je contactpersoon of begeleider je hierin kan 
ondersteunen.  
 
Tips!  
Ook deze tips kunnen je helpen: 

 Durf vragen te stellen als je het niet begrijpt, er bestaan geen domme 
vragen. Durf vragen iets in gemakkelijker taal te verwoorden, vaak 
hebben ook je ‘professionele’ collega’s het niet allemaal begrepen 
wanneer te technische taal gebruikt wordt. 

 Stel je assertief maar constructief op en durf verbeteringen 
voorstellen. 

 Het gedragen standpunt dat jij naar voren brengt, moet niet altijd 
stroken met je persoonlijke visie. Je kan beide meedelen maar geef 
wel duidelijk aan vanwaar welk standpunt komt. 

 Besef dat iets dat vanuit de groep komt, gemakkelijker is om te 
verdedigen. 

 Kom je tot de vaststelling dat je best toch nog bepaalde vaardigheden 
verstevigt, gaat dan op zoek naar de gepaste ondersteuning (zie 
Hoofdstuk 2 Vormingsnoden). Trefpunt Zelfhulp biedt bijvoorbeeld 
vorming aan rond communicatie in groepen, deelnemen aan formeel 
overleg, omgaan met conflicten,… 
 

Aandachtspunten!  
 Probeer ook tijdens heikele punten je emoties onder controle te 

houden. Dit kan anders afkeer creëren en doet afbreuk aan de 
geloofwaardigheid terwijl je wel een gedragen standpunt wil 
meegeven. 

 Rancune tegenover de zorg is niet op zijn plaats. Verval niet in het wij-
zij-verhaal maar hanteer verbindende communicatie. Zaken kaderen 
en de achterliggende redenering toelichten kan hierin helpen. 
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5. Evaluatie 

Bij elk nieuw project horen problemen. Erken ze, 
exploreer ze, zoek samen naar oplossingen en maak er 
afspraken over.10 
 

Evaluatie 
 
Vraag aan je contactpersoon in het netwerk om regelmatig momenten te voorzien om 
succesfactoren en knelpunten in kaart te brengen. Zo kan er tijdig bijgestuurd worden indien 
nodig.11 Ook tijdens de bijeenkomsten van patiëntenvertegenwoordigers kunnen er 
ervaringen uitgewisseld worden, problemen aangekaart worden,... 
 
Zit je echt met een probleem of loopt het niet zoals verwacht, wacht dan niet op een 
evaluatiemoment om je probleem aan te kaarten. Spreek erover met je collega’s, begeleider 
of contactpersoon in het netwerk. 
 

Zelfevaluatie 
 
Waak ook zelf steeds over je eigen draagkracht. Blijft deze in evenwicht met de draaglast? 
Zijn de gestelde verwachtingen realistisch? Wat zijn de voorwaarden om dit realistisch te 
houden/maken? Denk eraan dat het werken in duo de draaglast kan verkleinen en dat 
bijkomende vorming of coaching de draagkracht kan vergroten. 
 
Stel jezelf ook af en toe de vraag of je nog op de juiste plaats zit: kan je de bijdrage leveren 
die je voor ogen had? Heb je nog interesse in de onderwerpen die op tafel komen? Dit is 
belangrijk om je motivatie te behouden. 
 
Aan de slag! 
 
Tijdens het evaluatiemoment kunnen ook  onderstaande vragen aan bod komen. Het is niet 
de bedoeling om hiermee een oordeel te vellen over iets of iemand maar ze kunnen helpen 
om mogelijke knelpunten scherp te stellen. Zoek dan samen naar een oplossing die haalbaar 
is voor de verschillende partijen.  
 

 Algemene werking 
o Hoe loopt de samenwerking? Wat gaat er (niet) goed?  
o Kan je terecht bij de aanspreekpersoon? 
o Hoe verloopt de communicatie? 
o Hoe heb je moeilijke situaties aangepakt? 

 

 Vergaderingen 
o Lukt de voorbereiding en verwerking van de vergaderingen? 
o Kan je je inbreng doen tijdens de vergadering? 
o Voel je je een gelijkwaardige gesprekspartner? 
o Wordt je inbreng meegenomen en hoe merk je dat? 
o Hoe kunnen de professionals zich  eventueel aanpassen of wat kunnen zij 

doen om de vertegenwoordiging vlotter te laten verlopen? Wat doen ze al 
hiervoor? 

 
 

                                            
10 ZonMw. (2013). Een 10 voor patiëntenparticipatie (1e editie). Rijswijk: Quantes. 
11 Castro, E. M. (2019). Nieuwe collega’s in de zorg. Tielt, België: Lannoo. 

“Steek je hoofd 

niet in het zand”  
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 Ondersteuning 
o Heb je nood aan extra vorming, intervisie of ondersteuning? Of zijn er 

vaardigheden die je verder wilt ontwikkelen? 
o Zijn er andere belemmerende factoren? 
o Wil je nog verder gaan met je taken? 
o Wat zou jij veranderd willen zien? 
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6. Tot slot 

Tot slot wensen we je veel succes en plezier in je rol als patiëntenvertegenwoordiger! 
 
Bedankt aan iedereen die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze wegwijzer. 
Met name aan alle patiëntenvertegenwoordigers, patiëntenverenigingen en initiatieven van 
ervaringsdeskundigen en ook aan ZOPP Limburg en Trefpunt Zelfhulp. 
 
 
De uitwerking van dit document werd mede mogelijk gemaakt met 
steun van de Vlaamse overheid.  
 
Graag geven we nog mee dat deze wegwijzer een levend document is dat regelmatig tegen 
het licht moet worden gehouden en probeert rekening te houden met interne en externe 
ontwikkelingen en opvattingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb je vragen of opmerkingen over deze wegwijzer, neem contact met ons op: 
 
Vlaams Patiëntenplatform vzw & OPGanG 
Groenveldstraat 15  
3001 Heverlee 
 
+32 (16) 23 05 26 
info@vlaamspatientenplatform.be 
contact@opgang.be  

  

mailto:info@vlaamspatientenplatform.be
mailto:contact@opgang.be
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Bijlagen 

Model van afsprakennota conform het Decreet Georganiseerd 
Vrijwilligerswerk in de Welzijns- en Gezondheidssector12 
 

A. Organisatie 

Naam  

Adres  

Tel.nr  

E-mail  

Sociale 
doelstelling 

 

Werking van 
de organisatie 

Geef hier kort de structuur van de organisatie weer en duid aan waar de vrijwilliger zich 
positioneert (op welke dienst zal hij/zij ingeschakeld worden, al dan niet samenwerking 
met andere vrijwilligers, beroepskrachten,… 

Juridisch 
statuut  

 
Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen. 
 

Naam  

Functie  

Tel. - GSM  

 

B. Vrijwilliger  

Naam  

Adres  

                                            
12 Gebaseerd op ‘Informatienota Vrijwilligerswet’ van vzw Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk: 
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/informatienota-volgens-vrijwilligerswet/   
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Tel. - GSM  

RR nummer  

 

1.Verzekeringen 
 
Verplichte verzekeringen 
 

Waarborgen De burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie. 

Maatschappij  

Polisnummer  

 

Waarborgen 
De burgerlijke aansprakelijkheid voor de risico’s met betrekking tot het 
vrijwilligerswerk 

Maatschappij  

Polisnummer  

 

Waarborgen 
Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de 
uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten. 

Maatschappij  

Polisnummer  

 

Waarborgen 
De materiële schade die geleden is door de vrijwilligers bij een ongeval bij het 
verrichten van vrijwilligerswerk (dus zowel tijdens het verrichten van activiteiten 
als op weg naar en van de activiteit). 

Maatschappij  

Polisnummer  

 

Waarborgen 
Verzekering voor ziektes en contaminaties opgelopen als gevolg van het uitvoeren 
van vrijwilligerswerk 

Maatschappij  

Polisnummer  
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Vrije verzekeringen 
 

Waarborgen Bijv. Rechtsbijstand voor de genoemde risico’s 

Maatschappij  

Polisnummer  

 
 

Waarborgen Bijv. Omniumverzekering motorrijtuigen. 

Maatschappij  

Polisnummer  

 
 

Waarborgen  

Maatschappij  

Polisnummer  

 
Niet verzekerd is:  
Bijv. de vrijwilliger is niet verzekerd voor de schade of het verlies van eigen materiaal zoals een 
persoonlijke laptop, gsm, tablet, enz. 

 
 
2.Vergoedingen 
 
Kostenvergoeding conform artikel 10 van de Vrijwilligerswet 
 
Maak uw keuze uit één van onderstaande mogelijkheden (schrappen wat niet past) 
 

• De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. 
 

 De organisatie betaalt een gewone forfaitaire vergoeding (rekening houdend met de wettelijk 
vastgestelde maxima zoals bepaald in de vrijwilligerswet) voor: 

 

- …………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 

- .………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

- .……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- … 
 

• De forfaitaire vergoeding wordt aangevuld met een km-vergoeding voor bewijsbare 
verplaatsingen in het kader van het vrijwilligerswerk. Er wordt tot maximum 2000 keer de 
km-vergoeding voor de wagen vergoed (*). 

 

• De organisatie betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken, in 
volgende gevallen:  
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- …………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 

- .………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

- .……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- … 
 
De vrijwilliger kan enkel een kostenvergoeding ontvangen van de organisatie waarvoor hij/zij als 
vrijwilliger actief is. Hij/zij mag geen kostenvergoeding ontvangen van de persoon waarvoor het 
vrijwilligerswerk wordt verricht. 
 
De vrijwilliger mag geen verschillende kostenvergoedingssystemen met elkaar mengen per 
kalenderjaar. De vrijwilliger dient zelf in het oog te houden dat hij/zij de forfaitaire 
maximumbedragen (per dag én per jaar) niet overschrijdt. 
 
(*) Er is een beperkte ‘aanvulling’ van de forfaitaire vergoeding mogelijk voor de vervoerskosten van 
de vrijwilliger in dezelfde of in een andere vereniging. De vrijwilliger mag dus een 
vervoerskostenvergoeding ontvangen, ook al krijgt hij/zij al een forfaitaire vergoeding. Deze ‘extra’ 
vervoerskosten moeten echter degelijk bewezen worden. 
 
 

3. Aansprakelijkheid 
 
De organisatie is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger door zijn fout aan 
derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. 
 
Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade 
berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. 
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 
 
 

4. Discretieplicht en beroepsgeheim 
 
De vrijwilliger heeft discretieplicht. Dit betekent dit dat hij/zij, omwille van de functie die hij/zij 
uitoefent, geen gegevens aan anderen mag doorgeven. Tenzij aan diegenen die het recht hebben om 
hiervan op de hoogte te zijn. Het kan gaan om informatie die de vrijwilliger krijgt van cliënten of 
patiënten, maar ook om informatie die hij/zij heeft over de organisatie waar hij/zij als vrijwilliger 
werkt. Informatie kan dus doorgeven worden aan collega’s en andere professionele medewerkers in 
de organisatie indien het belangrijk is voor de hulpverlening of het functioneren van de dienst of 
organisatie. 
 
In deze organisatie geldt voor de vrijwilliger eveneens het beroepsgeheim, volgens artikel 458 van 
het Strafwetboek. 

"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle 
andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn 
toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of 
voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de 
wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht 
dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank". 

 
De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in 
gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is  
 
Hierbij geldt eveneens artikel 458bis Sw. (melding bij Procureur des Konings in geval van ernstig en 
dreigend gevaar voor de fysieke en mentale integriteit van een minderjarige of van een kwetsbare 
persoon). 
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5. Concrete afspraken  
 
Functie van de vrijwilliger 
De vrijwilliger zal volgende taak vervullen: 
 

- …………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 

- .………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

- .……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- … 
 
Deze taak omvat volgende activiteiten: 
 

- …………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- … 
 
Indien nodig en in onderling overleg kan de taakinvulling aangepast worden. Het initiatief daartoe 
kan van de organisatie of van de vrijwilliger zelf komen. 
 
De vrijwilliger zal deze taak op volgende tijdstippen uitvoeren: 

• op de volgende dag(en): 

☐ maandag 

☐ dinsdag 

☐ woensdag 

☐ donderdag 

☐ vrijdag  

☐ zaterdag 

☐ zondag 

• het engagement duurt …… uur per dag of per keer dat de vrijwilliger zich inzet (de organisatie 
zorgt ervoor dat de vrijwilliger niet overbelast wordt, desgevallend ook rustpauzes kan nemen,…) 

• het engagement wordt aangegaan voor 
 

☐ onbepaalde duur. 

☐ bepaalde duur: van ……… tot ………                  
 

Positie van de vrijwilliger 
De vrijwilliger zet zich in de organisatie in, binnen volgende (deel)werking. 
 

- …………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
De vrijwilliger legt desgevallend verantwoording af aan volgende contactpersoon: 
 

- Naam: ……………………………………………………..……………………………………………………………………. 

- Functie: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
- Tel. nr.:…………………………………………………………………………………………..……………………………… 

- E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
In de organisatie bestaan volgende inspraakorganen: 

- …………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Vrijwilligers kunnen hiervan deel/geen deel uitmaken. Voorstellen of vragen vanuit de vrijwilligers 
worden in de organisatie behandeld via: 

• de formele inspraakorganen waarin vrijwilligers(afvaardiging) zetelen 

• de formele inspraakorganen waarin de vrijwilligers vertegenwoordigd worden door de 
contactpersoon voor de vrijwilligers of de vrijwilligerscoördinator 

 
De vrijwilliger neemt deel aan de vergaderingen die in de organisatie worden bijeengeroepen en die 
nuttig zijn voor de vrijwilliger. De organisatie houdt zich ertoe vergaderingen waarop vrijwilligers 
geacht worden aanwezig te zijn ruim op tijd aan te kondigen. 
 
In geval van een probleem of een geschil tussen de vrijwilliger en andere (al dan niet betaalde) 
medewerkers binnen de organisatie, kan de vrijwilliger volgende persoon aanspreken: 
 

- Naam: ……………………………………………………..……………………………………………………………………. 

- Functie: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Tel. nr.:…………………………………………………………………………………………..……………………………… 

- E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Vorming en opleiding 
De vrijwilliger voert de taken en activiteiten uit volgens de voorschriften. Hij/zij neemt voldoende 
voorzorgsmaatregelen in acht, en kan voor bijkomende informatie over de uit te voeren activiteit 
steeds terecht bij volgende contactpersoon: 
 

- Naam: ……………………………………………………..……………………………………………………………………. 

- Functie: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Tel. nr.:…………………………………………………………………………………………..……………………………… 

- E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Om de vrijwilliger vertrouwd te raken met de organisatie moet hij/zij een proefperiode doen. Duur 
en inhoud van de proefperiode worden in onderling overleg afgesproken. De proefperiode beslaat 
minstens … en maximum X aantal uren/dagen/weken. 
 
De organisatie engageert zich ertoe de vrijwilliger tijdens deze proefperiode degelijk te begeleiden 
en te ondersteunen en hem/haar van alle informatie te voorzien opdat de activiteit naar best 
vermogen kan worden uitgevoerd. 
 
De organisatie organiseert …… keer per jaar een vorming voor de vrijwilligers. Het volgen van vorming 
door de vrijwilliger is verplicht/niet verplicht. 
 
De vrijwilliger kan op eigen initiatief vorming volgen om zijn/haar engagement verder te ontwikkelen. 
De organisatie zorgt nooit, onder voorwaarden of meestal voor een tussenkomst in de 
opleidingskosten.  
 
De organisatie organiseert…… keer per jaar een bijeenkomst met alle vrijwilligers, waarop de 
vrijwilligers verplicht/niet verplicht aanwezig zijn. 
 
Einde van het vrijwilligerswerk 
Zowel de organisatie als de vrijwilliger kunnen afzien van een verdere samenwerking. Dat kan 
gebeuren: 

• door niet selectie na een eerste kennismakingsgesprek 

• op het einde van de afgesproken proefperiode 

• bij onderlinge overeenstemming 

• op vraag van de vrijwilliger zelf 

• op verzoek van de organisatie 
 
Indien de samenwerking op initiatief van de vrijwilliger of de organisatie wordt beëindigd, gebeurt 
dit bij voorkeur minstens …… week (weken) op voorhand. De organisatie engageert zich ertoe haar 
reden te motiveren. 
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6. Wederzijds rechten en plichten 
 

Privacy van vrijwilligers 
NAAM VZW hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en dat de privacy van 
vrijwilligers wordt gerespecteerd. In onze privacy policy (in bijlage of hyperlink) lees je hoe wij 
omgaan met jouw persoonsgegevens, waarbij we ons houden aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Er kunnen bijkomende rechten en plichten van de organisatie ten aanzien van de vrijwilliger en 
omgekeerd worden vastgelegd. 
 
 
 

 
Datum:      Datum: 
 
Handtekening vrijwilliger   Handtekening vertegenwoordiger organisatie 
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Begrippenlijst 

Begrip Verklaring 

Achterban Groep van personen van ervaring(skennis) waarmee 

een patiëntenvertegenwoordiger kan uitwisselen, 

bv. het initiatief van ervaringsdeskundigen van 

waaruit hij vertegenwoordigt 

Begeleider Begeleider of coach die ervaringsdeskundigen 

ondersteunt in je rol als 

patiëntenvertegenwoordiger. 

Contactpersoon in het netwerk Iemand die vanuit het netwerk het aanspreekpunt en 

de verantwoordelijke is voor de 

patiëntenvertegenwoordigers actief in het netwerk. 

Dit kan de netwerkcoördinator, procesbegeleider of 

een andere professional zijn. 

Ervaringsdeskundige 

Ervaringsdeskundigheid 

Persoon met ervaringsdeskundigheid: persoon met 

expertise gebaseerd op gedeelde, verbrede en 

verwerkte ervaringen met het omgaan met zijn 

lichaam en aandoening, met 

gezondheidszorgverleners en hun organisaties, met 

maatschappelijke reacties, en zijn relaties met 

lotgenoten. Het doel is om zijn ervaringen op een 

deskundige manier over te brengen om patient 

empowerment, kwaliteit van leven en kwaliteit van 

zorg te verbeteren.13  

Functiewerkgroepen Binnen elk netwerk artikel 107 zijn er vijf 
sleutelfuncties waarrond gewerkt wordt: 

• Functie 1: GGZ-promotie, preventie, 
vroegdetectie en vroeginterventie 

• Functie 2: Mobiele behandelingsteams voor 
acute en chronische problematiek 

• Functie 3: Teams inzake psychosociale 
rehabilitatie 

• Functie 4: Intensieve gespecialiseerde 
residentiële GGZ-units 

• Functie 5: Specifieke woonvormen en 
verblijfsformules 

Voor elk van deze functies heeft een netwerk een 

werkgroep. De benaming van de werkgroepen kan 

verschillen per netwerk: forumfunctie, functie,… 14 

Initiatief van ervaringsdeskundigen (Werk)groep van ervaringsdeskundigen die 

samenkomen, ervaringen uitwisselen en hun 

                                            
13 Castro, E. M. (2019). Nieuwe collega’s in de zorg. Tielt, België: Lannoo. 
14 www.psy107.be 
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ervaringsdeskundigheid op verschillende manieren 

inzetten (getuigenissen, herstelacademie, 

vertegenwoordiging) met verschillende doelen 

(beeldvorming, preventie, herstelgericht werken, 

beleidsparticipatie). 

Netwerk Een netwerk geestelijke gezondheidszorg voor 

volwassenen. De netwerken artikel 107 zijn gevormd 

om de zorg te (her)organiseren zodat elke inwoner 

van het werkingsgebied, met een vraag of nood, 

toegang heeft tot de meest passende zorgvorm. De 

verschillende voorzieningen in een netwerk 

stemmen zorg, ondersteuning en begeleiding op 

mekaar af zodat ze optimaal beantwoorden aan de 

aan de concrete behoeften van personen met 

psychische problemen.15 

(Patiënten)vertegenwoordiger Iemand die de belangen van zijn achterban 

vertegenwoordigt en spreekt vanuit diens visie. Hij 

raadpleegt zijn achterban zodat er via wisselwerking 

een collectief verhaal ontstaat. Hij 

vertegenwoordigt een brede groep mensen met 

meerdere nuances.  

Professional Zorgverleners, administratieve krachten, 

managementfuncties,… die beroepsmatig in het 

netwerk werkzaam zijn. Voor de leesbaarheid van de 

tekst is gekozen voor de term ‘professionals’. 

Daarnaast erkennen we dat ervaringsdeskundigen 

uiteraard ook professioneel werk leveren. 

  

                                            
15 www.psy107.be 
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Interessante links 

 Wie en wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? En wat doen zij? Het Vlaams 
Patiëntenplatform vzw wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de 
patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen 
oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle 
relevante gezondheidsvoorzieningen. Lees meer over de thema’s waar het Vlaams 
Patiëntenplatform vzw samen met zijn leden rond werkt. 

o www.vlaamspatientenplatform.be  
 

 OPGanG, de Open Patiëntenkoepel geestelijke gezondheid, wil de krachten, 
kwaliteiten en expertise van ervaringsdeskundigen bundelen om zo actief te 
participeren op de verschillende niveaus van de geestelijke gezondheidszorg. 

o www.opgang.be 
 

 Als je uit een psychiatrische opname komt en je gaat voor je herstel op zoek naar 
steun of lotgenoten, dan lijkt die zoektocht niet gemakkelijk. Waar moet je zijn? Wie 
helpt je weer op gang? Niet iedereen vindt echter de weg naar de 
patiëntenverenigingen en daarom bieden de “weer-op-gang-kaart” een toegangspas 
naar zelfhulpgroepen. 

o www.opgang.be/kaart 
 

 UilenSpiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en 
streven naar een kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg in een wereld zonder 
stigma’s. Bekijk welke ondersteuning en activiteiten zij aanbieden. 

o www.uilenspiegel.net 
 

 Zelfhulpondersteuning en patiëntenparticipatie vzw, kortweg ZOPP, ondersteunt en 
begeleidt zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen in hun eigen provincie. Ze 
zorgen er ook voor dat de stem van de patiënt meer wordt gehoord. Hiervoor werken 
ze met de verenigingen samen om hen sterker te maken én om vervolgens de 
zorgkwaliteit te verbeteren. 

o www.zopp.be 
 

 Zelfhulpgroepen en lotgenotencontact staan centraal bij Trefpunt Zelfhulp. Je kan 
bij hen terecht voor ondersteuning van jouw zelfhulpgroep en informatie over 
zelfhulp. Daarnaast stimuleren ze onderzoek rond lotgenotencontact en werken ze 
samen met organisaties en overheden om zelfhulp te promoten. 

o www.zelfhulp.be 
 

 Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid ijvert voor een geestelijk gezond Vlaanderen 
waar mensen met een psychische kwetsbaarheid, zonder stigma of discriminatie, 
volop kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Daarvoor verstrekken ze 
correcte en begrijpelijke informatie over geestelijke aandoeningen, brengen 
patiënten en hulpverleners samen, starten innoverende projecten en maken 
geestelijke gezondheid bespreekbaar bij een groot publiek. 

o www.steunpuntgg.be  
 

 Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw ondersteunt vrijwilligerswerk in 
Vlaanderen. Het doel? Samenwerken aan ‘sterker vrijwilligen’. Ze zetten als 
coördinerende partner mee in op het Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid van 
de Vlaamse Regering en bieden praktische ondersteuning van het vrijwilligerswerk. 

o www.vlaanderenvrijwilligt.be  

http://www.vlaamspatientenplatform.be/
http://www.opgang.be/
http://www.opgang.be/kaart
http://www.uilenspiegel.net/
http://www.zopp.be/
http://www.zelfhulp.be/
http://www.steunpuntgg.be/
http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/
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Mijn notities 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Contacteer ons 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Schriftelijk 

 

 

 

 

Vlaams Patiëntenplatform vzw & OPGanG 
Groenveldstraat 15  
3001 Heverlee 
Ondernemingsnummer 0470.448.218, RPR – 
Leuven 

Bel naar +32 (16) 23 05 26 

Mail naar info@vlaamspatientenplatform.be 
contact@opgang.be 

Surf naar 

 

Volg ons 

www.vlaamspatientenplatform.be 
www.opgang.be 
 

www.facebook.com/vlaamspatientenplatform 
www.twitter.com/VPPvzw 
www.twitter.com/opgangbe 


