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Hoofdstuk 1 

 

Inleiding 
 

 
Heeft PGOsupport op een proactieve manier invulling gegeven aan de 

contractuele verplichtingen en de opdracht van het ondersteunen van 

pg-organisaties om de positie van de individuele cliënt/patiënt in de 
zorg, ondersteuning en maatschappelijke participatie te versterken, 

rekening houdend met de eisen die gesteld zijn in de aanbesteding? 
 

 

In deze rapportage wordt bovenstaande vraag beantwoord. We zijn door het 

ministerie van VWS gevraagd om een evaluatie uit te voeren van het aanbod 

en de dienstverlening van PGOsupport tussen 2018 t/m 2020.  

 

In deze rapportage wordt verslaglegging gedaan van de evaluatie. Dit 

onderzoek is tussen november 2021 en februari 2022 uitgevoerd via 

deskresearch, vragenlijstonderzoek en interviews.  

 

 

1.1 Achtergrond evaluatie 

 

Het afgelopen decennium hebben opeenvolgende kabinetten aandacht 

besteed aan het versterken van de positie van de cliënt/patiënt in zowel de 

gezondheidszorg als in de maatschappij als geheel. Naast wet- en 

regelgeving die zorgen voor een verbetering van de formele positie van 

cliënten, wordt met het Beleidskader Subsidiëringpatiënten-en 

gehandicaptenorganisaties (hier: “pg-organisaties”) subsidie verstrekt 

aan landelijk werkende pg-organisaties en koepels daarvan.  

 

Pg-organisaties hebben drie kerntaken: 

1. Lotgenotencontact 

2. Informatievoorziening  

3. Belangenbehartiging  

 

Met deze drie kerntaken dragen ze bij aan een stevigere positie van 

cliënten in onder meer hun contacten met zorgaanbieders, verzekeraars 

en gemeenten. Tevens draagt een stevigere positie van cliënten weer bij 

aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, ondersteuning en 

maatschappelijke participatie. Pg-organisaties ervaren een toenemende 

vraag naar inbreng van cliëntperspectief. Daarnaast werken bij deze 

organisaties merendeels vrijwilligers, waardoor de werkdruk toeneemt.    
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PGOsupport ondersteunt en adviseert de pg-organisaties bij het effectief 

inbrengen van het patiëntperspectief en het versterken van hun 

organisatie. Dat doen ze bijvoorbeeld in de vorm van trainingen en 

cursussen. Daarnaast ondersteunt PGOsupport organisaties en 

initiatieven die de inbreng van het patiënten-en cliëntenperspectief willen 

vergroten. Er zijn bij PGOsupport meer dan 30 medewerkers werkzaam 

bestaande uit adviseurs, trainers, communicatieadviseurs en 

ondersteuning. 

 

 

1.2 Aanleiding evaluatie 

 

In het kader van de ondersteuning van pg-organisaties heeft VWS in 2016 

een contractuele dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd 

afgesloten met PGOsupport met het doel de continuïteit van de 

ondersteuning aan pg-organisaties te waarborgen. Pg-organisaties zijn 

door de ondersteuning in staat hun organisaties effectief en efficiënt te 

houden. VWS heeft in de overeenkomst haar behoefte uitgesproken om 

deze vanaf 2018 driejaarlijks door of namens VWS te evalueren. Op basis 

van de uitkomsten wordt de overeenkomst gecontinueerd of beëindigd. 

De contractuele dienstverleningsovereenkomst uit 2016 is toegespitst op 

vier aandachtsgebieden waarop de kennis en ondersteuning die 

PGOsupport aanbiedt zijn gestoeld, namelijk:  

1. Ondersteunen representatieve inbreng cliëntperspectief; 

2. Ondersteunen aanboren alternatieve financieringsbronnen; 

3. Ondersteunen organisatorische professionalisering; 

4. Kennisdatabank voor cliëntenorganisaties. 

 

 

1.3 Doelstelling 

 

Het doel van de evaluatie is inzicht krijgen of PGOsupport op een proactieve 

manier invulling heeft gegeven aan de contractuele verplichtingen en de 

opdracht van het ondersteunen van pg-organisaties om de positie van de 

individuele cliënt/patiënt in de zorg, ondersteuning en maatschappelijke 

participatie te versterken, rekening houdend met de eisen die gesteld zijn in 

de aanbesteding. Het gaat daarbij specifiek om het aanbod en de 

dienstverlening van PGOsupport tussen 2018 t/m 2020.  

 

 

1.4 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 wordt de opzet van het onderzoek kort beschreven. Vervolgens 

worden in hoofdstuk 3 de resultaten gepresenteerd. Hoofdstuk 4 bevat de 

conclusies en aanbevelingen. 
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Hoofdstuk 2  

 

Opzet van het onderzoek 
 

 

2.1 Onderzoeksvragen  

 

De hoofdvraag van de evaluatie is onder te verdelen in twee niveaus: 

 

1. Beleidsinhoudelijke evaluatie o.b.v. de contractuele dienstverlenings-

overeenkomst  

 

Het doel hiervan is het uitvoeren van een contractuele toets van de 

aanbestedingsactiviteiten en -diensten van PGOsupport en de mate waarin 

deze aansluiten op de behoeften van pg-organisaties.  

 

Deelvragen:  

- Wat moet PGOsupport volgens de contractuele 

dienstverleningsovereenkomst aan doelen halen binnen de vier 

aandachtsgebieden (representatieve inbreng cliëntperspectief, 

alternatieve financieringsbronnen, organisatorische 

professionalisering, kennisdatabank)?  

- Hoe heeft PGOsupport concreet invulling gegeven aan haar taken om 

deze doelen te behalen?  

- Wat vinden de klanten van PGOsupport van de dienstverlening van 

PGOsupport en wat is hun waardering daarvan (= effectiviteit)?  

- Welke verbeteringen zijn er mogelijk in de dienstverlening van 

PGOsupport?  

 

2. Evaluatie van de bedrijfsvoering van PGOsupport Het doel is om een 

oordeel te vormen over hoe solide de bedrijfsvoering van PGOsupport 

is op basis van jaarrekeningen en andere openbare stukken.  

 

Deelvragen 

- Is de financiële huishouding van PGOsupport robuust genoeg voor het 

uitoefenen van haar taken voor nu en de nabije toekomst? Hoe staat 

dit in verband met de solvabiliteit van PGOsupport?  

- Hoe gaat PGOsupport om met het afdekken van risico’s in de 

bedrijfsvoering?  

- Welk beeld schetst dit voor de komende jaren wanneer de 

aanbesteding wordt gecontinueerd? 
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2.2 Aanpak en beschrijving respondenten 

 

Voor de beantwoording van de vraagstellingen is gebruikt gemaakt van: 

- Deskresearch (bestaande rapportages, ontwikkelde instrumenten en 

overige documenten); 

- Vragenlijsten (pg-organisaties); 

- Interviews (deelnemers PGO academie, vertegenwoordigers 

afnemers aanbod, PGO-directeurennetwerk, directie PGOsupport en 

medewerkers PGOsupport). 

 

De onderzoeksmethoden vallen niet één op één samen met de 

vraagstellingen. Dat wil zeggen dat via een combinatie van methoden 

antwoord is verkregen op de vraagstellingen. 

 

Tabel 1 Overzicht van de vraagstellingen gekoppeld aan de 

onderzoeksmethoden  
 

Vraagstelling Onderzoeksmethoden  

Deskresearch Vragenlijst Interviews 

  PGO 

acade

mie 

Verteg

enwoo

rdigers 

PGO- 

directe

urenne

twerk 

Directie Mede

werker

s PGO 

1. Beleidsinhoudelijke evaluatie 

o.b.v. de contractuele 

dienstverleningsovereenkomst 

Wat moet PGOsupport aan doelen 

behalen binnen de 4 

aandachtsgebieden 

X       

Hoe heeft PGO concreet invulling 

gegeven aan haar taken om doelen te 

behalen 

X     X X 

Wat vinden klanten van PGOsupport 

van de dienstverlening van 

PGOsupport en wat is de waardering 

daarvan 

 X X X X   

Zijn er verbeteringen in de 

dienstverlening van PGOsupport 

 X X X X X X 

    

2. Evaluatie van de bedrijfsvoering 

van PGOsupport 

Is de financiële huishouding robuust 

genoeg voor het uitoefenen van haar 

taken voor nu en de nabije toekomst 

 

X     X  

Hoe gaat PGOsupport om met het 

afdekken van risico’s in de 

bedrijfsvoering 

X     X  

Welk beeld schetst dit voor de 

komende jaren wanneer de 

aanbesteding wordt gecontinueerd  

    X X  
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2.2.1 Deskresearch 

Er zijn verschillende informatiebronnen beschikbaar gesteld door 

PGOsupport en gebruikt voor de evaluatie. Het betreft de volgende 

informatie:  

 

Bestaande rapportages 

- De halfjaarlijkse voortgangsrapportages van 2018 t/m 2020; 

- Overzicht afname adviesdiensten; 

- Overzicht afname helpdeskdiensten langer dan 4 uur; 

- Evaluaties van de aangeboden cursussen; 

- Financiële rapportages en jaarrekeningen. 

 

Ontwikkelde instrumenten  

- Het door PGOsupport ontwikkelde crowdfunding-platform; 

- SROI over lotgenotencontact; 

- EUPATI (alhoewel deze voor het merendeel door derden worden 

gefinancierd, was de aanbesteding wel degelijk onderdeel van het in 

gang brengen van dit vliegwiel). 

 

Overige documenten 

- Jaaroverzichten vergaderzaal; 

- Bereikcijfers communicatiekanalen.  

 

Aanvullend is door ons een selectie gemaakt van negen cursussen (zie tabel 

2). Deze selectie aan cursussen vormt een mooie doorsnede van het 

cursusaanbod van PGOsupport toegespitst op de vier aandachtsgebieden. 

Dit waren ook cursussen die regelmatig worden aangeboden. Het betreft de 

volgende trainingen en workshops:   
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Tabel 2 Overzicht selectie cursussen doorsnede 

 ondersteuningsaanbod PGOsupport  
 

Aandachtsgebied Cursus Afname cursussen 2018-

2020 

Inbreng 

Cliëntenperspectief 

Bewust beïnvloeden 2018: 1 

2019: 1 

2020: 2 (waarvan 1 online) 

Patiënten participatie bij 

wetenschappelijk onderzoek 

2018: 3 

2019: 3 

2020: 3 (waarvan 1 online) 

Informatievoorziening 

 

Sociale media strategie 2018: 2 

2019: 2 

2020: 1 

Journalistiek schrijven 2018: 2 

2019: 2 

2020: 1 

Bloggen 2018: X 

2019: 1 

2020: 1 (online) 

Lotgenotencontact Individueel lotgenotencontact 2018: 3 

2019: 3 

2020: 3 

Gespreksbegeleiding 

supportgroepen en 

Groepsgewijs lotgenotencontact 

(maatwerk DV) 

2018: 6 (1 niet afgerond 

i.v.m. te weinig 

deelnemers) 

2019: 4 

2020: 5 (1 niet afgerond 

i.v.m. corona) 

Financiële gezondheid 

(vitale organisaties) 

Vrijwilligers coördineren 2018: 1 

2019: 3 

2020: X 

Een succesvolle fondsaanvraag, 

waar begin je 

 

2018: 2 

2019: 1 

2020: 1 

 

 

Van deze cursussen zijn de evaluatieformulieren opgevraagd. De vragen zijn 

gericht op de waardering van de cursus inclusief succesfactoren en tips ter 

verbetering. Alle data uit de vragenlijsten zijn samengevoegd en 

geanalyseerd. Er zijn in totaal 359 evaluatieformulieren verwerkt. Een 

uitgebreide uitwerking van de resultaten per vraag is terug te vinden in 

bijlage 1.   

 

2.2.2 Vragenlijst 

Alle pg-organisaties die ook een PG-monitor invullen zijn via een mail 

benaderd om een online vragenlijst in te vullen (zie bijlage 2). De vragenlijst 

is in overleg met het ministerie van VWS en PGOsupport opgesteld. De 

vragen richten zich op het gebruik van en bekendheid met de diensten van 

PGOsupport en de waardering daarvoor. In de uitnodigingsmail is gevraagd 
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om de vragenlijst in te laten vullen door diegene die in de organisatie op de 

hoogte is van organisatie brede activiteiten.  

Van de 289 pg-organisaties die zijn uitgestuurd hebben 119 de vragenlijst in 

zijn geheel en 29 deels ingevuld (51%). Alle deelnemers die (deels) de 

vragenlijst hebben ingevuld zijn meegenomen in de analyses. De 

dataverzameling heeft plaatsgevonden tussen 11 januari en 1 februari 2022.  

 

In tabel 3 zijn de achtergrondkenmerken van de respondenten die een 

vragenlijst hebben ingevuld weergegeven. Te zien is dat de meeste 

respondenten een rol als bestuurder hebben in de organisatie. Verder is er 

een mooie spreiding gerealiseerd op basis van het aantal leden/ donateurs 

en het aantal betrokken vrijwilligers.  

 

 

Tabel 3  Achtergrondkenmerken deelnemers vragenlijst  
 

 %  

  
Rol binnen de organisatie  
Bestuurder 59% 
Vrijwilliger 21% 
Medewerker 19% 
Directeur 15% 

Anders1 15% 

  
  
Aantal leden/ donateurs (N=117)  
250 of minder 20% 
251-1.000 37% 
1.001-2.000 12% 
Meer dan 2.000 24% 
Geen  7% 
  
Aantal betrokken vrijwilligers (N=117)  
0-10 31% 
11-20 23% 
21-30 16% 
31-40 1% 
41-50 4% 
51+ 25% 
  

N=117  

1. Bij ‘anders, namelijk’ wordt o.a. genoemd: Voorzitter, bestuurder, coördinator, secretaris, 

back office medewerkers 

 

 

2.2.3 Interviews 

Er zijn focusgroepen en semigestructureerde interviews gehouden met 

verschillende betrokken partijen en organisaties (zie tabel 4 en figuur 1). De 

vragen waren o.a. gericht op het (gebruik van het) ondersteuningsaanbod, de 

waardering daarvoor, verbeterkansen die er liggen en kansen voor de 

toekomst. Bij de directie en medewerkers PGOsupport is aanvullend navraag 
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gedaan naar de ervaringen met pg-organisaties, ondersteuning vanuit de 

organisatie en de bedrijfsvoering.  

 

Voor de focusgroepen en interviews is gebruik gemaakt van 

semigestructureerde leidraden (zie bijlage 3 t/m 7). Deze leidraden zijn vooraf 

in overleg met het ministerie van VWS en PGOsupport opgesteld. Van de 

interviews zijn audio-opnamen gemaakt en deze zijn uitgewerkt in een 

samenvattend verslag. De verslagen zijn ter verificatie, aanvulling en 

accordering aan de geïnterviewden gestuurd. De verslagen zijn per 

vraagstelling geordend en geanalyseerd. De dataverzameling heeft 

plaatsgevonden tussen 3 december 2021 en 15 februari 2022. 

 

 

Tabel 4 Overzicht betrokken partijen interviews  
 

Groep Type deelnemers Type interview Aantal 

Deelnemers 

PGO academie 

Afnemers cursusaanbod  PGO 

academie 

Focusgroep 7 

Vertegenwoordi

gers afnemers 

aanbod 

Pg-organisaties Individueel 2 

Koepels Individueel 4 

Regionale belangenbehartigers Individueel 3 

PGO-

directeurennetw

erk 

Directeurennetwerk Focusgroep 5 

PGOsupport Directie en ondersteuning PGOsupport Individueel 2 

 Medewerkers PGOsupport Focusgroep 8 

 

 

 

Figuur 1 Visuele weergave betrokken organisaties interviews   
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Hoofdstuk 3  

 

Resultaten 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de deskresearch, vragenlijst en 

interviews geïntegreerd gepresenteerd. De resultaten worden ondersteund 

met citaten. Deze citaten worden in het blauw weergegeven.  

  

 

3.1 Hoe heeft PGOsupport invulling gegeven aan haar taken om haar 

doelen te bereiken? 

 

3.1.1 Aanbod en diensten PGOsupport in vogelvlucht  

Om de pg-organisaties te ondersteunen en adviseren bij het effectief 

inbrengen van het patiëntenperspectief en het versterken van hun 

organisatie biedt PGOsupport een breed aanbod en diensten aan.  

 

PGOsupport biedt doorlopend een uitgebreid cursusaanbod aan en 

adviesvragen worden per email, telefoon en persoonlijk door een 

medewerker beantwoord. Verder ondersteunen medewerkers PGOsupport 

pg-organisaties via adviestrajecten. Bijvoorbeeld rondom thema’s gericht op 

strategieontwikkeling, impactvol werken, fondsenwerving en het opzetten 

van een achterbanraadpleging. In 2020 zijn er nieuwe adviestrajecten 

opgestart rond de verandertheorie en begeleiding ‘on the job’ tussen 

onderzoekers en patiëntenvertegenwoordigers. Tot slot worden er 

themabijeenkomsten en elke twee jaar een congres georganiseerd en kunnen 

pg-organisaties gebruik maken van vergaderruimtes en een enquêtetool.  

 

PGOsupport biedt ook ondersteuning via de website Participatiekompas. 

Deze website is een kennisdatabank met praktische handvatten en 

inspirerende voorbeelden. Zowel voor pg-organisaties als onderzoekers, 

zorgverleners, beleidsmakers en financiers.   

 

Om aan de overeenkomst te voldoen van het ministerie van VWS en om 

verdieping te realiseren in de patiëntenbeweging heeft PGOsupport in de 

evaluatieperiode een drietal producten ontwikkeld, namelijk:  

1. Oprichting van een crowdfunding- en actieplatform voor 

patiëntenorganisaties, genaamd Dosupport. 

2. Uitvoer van een Quick Scan Social Return On Investment (SROI) 

3. Ontwikkeling en uitvoering EUPATI Nederland 

 

Dosupport 

Dosupport is een crowdfunding- en actieplatform voor patiëntenorganisaties. 

Via dit platform kunnen patiëntenorganisaties zelf crowdfundingcampagnes 

voeren en kunnen zij hun achterban faciliteren in het voeren van eigen acties. 

https://participatiekompas.nl/
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Het voordeel hiervan is dat je er zowel acties als crowdfundingscampagnes 

kunt plaatsen. Voor zover bekend bestond dit nog niet. Pg-organisaties 

kunnen in combinatie met een adviestraject gebruik maken van Dosupport.  

 

SROI 
SROI staat voor Social Return On Investment. Via een SROI worden de 

maatschappelijke investeringen (tijd en geld) en opbrengsten voor alle 

belanghebbenden in beeld gebracht, uitgedrukt in euro’s. Zo kunnen kosten 

en baten met elkaar worden vergeleken.  

 

PGOsupport heeft aan de hand van de SROI meting ook tweemaal haar eigen 

impact gemeten, over de periode van 2015-2017 en 2018-2020. Hierna is een 

Quick Scan uitgevoerd van een elftal PG-organisaties om de impact van de 

PG-beweging in kaart te brengen, hierbij is gekeken naar de drie pijlers van 

een PGO, namelijk; belangenbehartiging, informatievoorziening en 

lotgenotencontact.  

 

Naar aanleiding van deze laatste SROI is er in 2020 een verdiepende meting 

uitgevoerd op de pijler lotgenotencontact. PGOsupport heeft daarin 

samengewerkt met VitalInnovators. Er is daarbij gekeken naar drie vormen 

van lotgenotencontact: 

1. Online lotgenotencontact met financiële ondersteuning; 

2. Online lotgenotencontact zonder financiële ondersteuningen; 

3. Fysieke lotgenotencontact. 

 

EUPATI Nederland 

EUPATI Nederland is dé opleiding voor patiëntenvertegenwoordigers op het 

gebied van geneesmiddelenontwikkeling, -innovatie & onderzoek. Mede op 

initiatief van enkele EUPATI fellows (Nederlandse alumni van de Europese 

opleiding) heeft PGOsupport in 2018 een verkenning uitgevoerd van de 

mogelijkheden voor een Nederlandse spin-off van de Europese opleiding. 

Vervolgens heeft zij in samenwerking met experts van relevante partijen in 

Nederland, via een stuurgroep en in inhoudelijke werkgroepen 

trainingsmodules in een online leeromgeving geactualiseerd en 

aangevuld/aangescherpt naar de Nederlandse context. Tevens is een 

didactisch model ontwikkeld om meer samenhang tussen afzonderlijke 

opleidingsonderdelen te realiseren. In 2019 is de eerste groep studenten 

gestart met de opleiding. De ontwikkeling van de Nederlandse opleiding en 

de uitvoering van de eerste leergang zijn grotendeels bekostigd vanuit de 

opdracht van het ministerie van VWS aan PGOsupport. Met een 

participatievoucher van ZonMw kon aan ervaren patiënten-

vertegenwoordigers een vacatievergoeding worden uitgekeerd voor hun 

bijdrage aan diverse werkgroepen. Veel partnerorganisaties  droegen 

bovendien (in-kind) bij door het beschikbaar stellen van experts en/of 

(vergader-)faciliteiten. Studenten (en hun organisaties) betaalden geen 

inschrijfkosten voor het volgen van de opleiding. 



 

11 

 

3.1.2 Gebruik van en bekendheid met aanbod en diensten  

Op basis van de deskresearch hebben we in het gebruik van het aanbod en 

diensten in de periode 2018-2020 inzichtelijk kunnen maken (zie bijlage 8). Uit 

de deskresearch komt ook het brede aanbod en diensten toegespitst op de 

vier aandachtsgebieden van PGOsupport naar voren. Wanneer de jaren met 

elkaar vergeleken worden valt op dat in 2020 in verhouding wat minder 

aanbod en diensten zijn verleend. Zo was het open cursus aanbod minder, 

waren er minder adviestrajecten, zijn iets minder crowdfundingscampagnes 

geweest en is er minder gebruik gemaakt van de vergaderzalen. Verder is ook 

te zien dat het cursusaanbod op maat en sociale media juist toe zijn genomen. 

De reden van de veranderingen in het aanbod en diensten in 2020 ligt zeer 

hoogstwaarschijnlijk in het feit dat in maart 2020 de coronapandemie uitbrak. 

Hierdoor waren de pg-organisaties met hele andere dingen bezig en konden 

de fysieke cursussen niet meer fysiek plaatsvinden. Voor verdere 

detailinformatie over aantallen verwijzen we graag naar bijlage 8.  

 

In het vragenlijstonderzoek is gevraagd of en van welke diensten gebruik is 

gemaakt. De meeste respondenten (88%; N=115) hebben hiervan gebruik 

gemaakt. Vervolgens is aan de respondenten die de vraag met ja hebben 

beantwoorden gevraagd van welke diensten ze gebruik hebben gemaakt en 

of er eventueel interesse voor is (zie tabel 5). Er is tussen 2018 t/m 2020 vooral 

gebruik gemaakt van de website of nieuwsbrief van PGOsupport, het open 

cursus aanbod en/of een korte adviesvraag. Verder is te zien dat 6% – 40% 

van de respondenten niet gebruik maakt van een dienst, maar er wel 

interesse voor heeft. Er is vooral interesse in:  

1. Themabijeenkomsten (40%) 

2. Enquêtetool (39%) 

3. Congres (39%) 

4. Cursus op maat (37%) 

5. Adviestraject (33%) 
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Tabel 5 Gebruik gemaakt van of interesse in aanbod en diensten 

PGOsupport (N=106)  

 

 
 

 

Ook in de interviews komt naar voren dat geïnterviewden gebruik maken van 

een breed scala aan aanbod en dienstverlening. In lijn met het 

vragenlijstonderzoek wordt er vooral gebruik gemaakt van het open 

cursusaanbod voor vrijwilligers en medewerkers. “Het open cursusaanbod 

wordt heel veel gebruikt door onze vrijwilligers. Zeker in corona toen de 
ommezwaai kwam van fysieke bijeenkomsten naar online bijeenkomsten.” 

De geïnterviewden attenderen vrijwilligers ook op het aanbod. “We tippen 
onze vrijwilligers voor het cursusaanbod via de nieuwsbrief.”  

 

Als het gaat om de bekendheid van het aanbod en de diensten komt er een 

wisselend geluid naar voren. Er zijn geïnterviewden die aangeven dat 

PGOsupport goed in beeld is bij de pg-organisaties. Geïnterviewden wijzen 

ook medewerkers en andere organisaties op de diensten van PGOsupport. 

Maar ook komt naar voren dat de bekendheid vergroot kan worden. “Niet 
voldoende zichtbaar. Ik ken ze via via. Waarvoor ik terecht kan bij PGO, dan 

vind ik ze onvoldoende zichtbaar.” Verder vragen enkele geïnterviewden zich 

af of men voldoende op de hoogte is van de inhoud van het aanbod en 

dienstverlening. In verhouding tot de mogelijkheden wordt er minder gebruik 

gemaakt van de adviseringstrajecten. Deze dienstverlening is volgens de 

geïnterviewden minder zichtbaar, minder eenduidig en wellicht te 

vrijblijvend om mee aan de slag te gaan. “Als je kijkt naar het opleiden van 

vrijwilligers dan is de bekendheid groot. Bij het maken van strategische 

meerjarenplannen, dan vraag ik het me af. De breedte van de diensten kan 
wellicht nog wel specifiek onder de aandacht gebracht worden.” Er is winst 
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te behalen in het gebruik van het aanbod. “We zijn grootverbruiker van 
PGOsupport, maar ik vind dat we nog vreselijk ondervragen. Ik vind dat we 

er nog meer kunnen halen.” Deelnemers verwachten ook van een 

ondersteunende organisatie als PGOsupport dat zij actief de boer opgaan. “Ik 

ben degene geweest die contact heeft gelegd voor een 
kennismakingsgesprek. Dat zou ook andersom kunnen. Ze zouden zelf wat 

actiever de boer op kunnen gaan. Ik heb niet het idee dat ik duidelijk een 
aanbod voorbij heb zien komen, terwijl er wel nieuwsbrieven zijn.”  

 

 

3.2 Wat vinden klanten van PGOsupport van de dienstverlening van 

PGOsupport en wat is hun waardering daarvan?  

 

3.2.1 Algemene waardering ondersteuning aanbod en diensten  

In het vragenlijstonderzoek is aan de respondenten gevraagd hoe zij het 

aanbod en de dienstverlening in het algemeen waarderen (zie tabel 6). In de 

tabel is af te lezen dat de waardering in het algemeen hoog is. De 

respondenten zijn vooral te spreken over de kwaliteit van de communicatie. 

Drie op de vier respondenten zijn daar (zeer) tevreden over.  

 

 

Tabel 6 Tevredenheid aanbod en dienstverlening PGOsupport (N=117) 
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Aan het begin van elk interview is gevraagd enkele woorden te noemen die 

opkomen als men denkt aan het aanbod en de dienstverlening van 

PGOsupport. De resultaten zijn samengevoegd in een word cloud (zie figuur 

2). De geïnterviewden noemen een samenspel aan woorden gericht op de 

inhoud van het aanbod als de waardering daarvoor. De waardering en 

ervaringen zijn overwegend positief. De woorden deskundig, breed aanbod, 

hands-on en vraaggericht zijn in verhouding vaak genoemd.  

 

 

 
Figuur 2 Associatie in woorden aanbod en de dienstverlening 

PGOsupport 

 

Naast alle positieve ervaringen is in de interviews nog een kanttekening naar 

voren gekomen. Genoemd is dat het lastig is om kritisch te zijn over de 

diensten van PGOsupport, omdat je als pg-organisatie een 

afhankelijkheidsrelatie hebt. “Je hebt de hele tijd met elkaar te maken, dus 
het is lastiger om kritisch te zijn over de dienstverlening.” Daarnaast worden 
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de diensten grotendeels kosteloos vergoed waardoor je al sneller positief 

bent over de dienstverlening. Ook komt naar voren dat PGOsupport haar 

taken van meer praktische ondersteuning heeft verschoven naar inhoudelijke 

ondersteuning. Door enkele geïnterviewden wordt de meer organisatorische 

en praktische ondersteuning gemist.  

 

3.2.2 Specifieke waardering ondersteuning aanbod en diensten  

In het vragenlijstonderzoek is ook navraag gedaan naar de tevredenheid over 

het specifieke aanbod en de diensten (zie tabel 7). De tabel laat zien dat de 

waardering hiervoor heel goed is. Zo’n 77% tot 100% is (heel) tevreden over 

een specifiek aanbod en/of dienstverlening. De informatie uit de interviews 

ondersteunen deze resultaten.  

 

 

Tabel 7 Tevredenheid ondersteuning PGOsupport (N=8-91) 

 

 
Bij ‘anders, namelijk’ (N=8) wordt o.a. genoemd: Periodieke afspraken, wegwijs maken met 

AVG, collegiaal overleg en samenwerkingspartner. 

 

 

Uit de toelichtingen die respondenten konden geven en via de interviews 
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Sterke punten 

 

1. Laagdrempelig 
2. Vraaggericht 

3. Praktisch 

4. Deskundig 

5. Proactief 

6. Goede nazorg 

 

Ondersteunende citaten  

 

“Ze zijn heel laagdrempelig te bereiken. Je 

hebt de foto’s op de website en je kunt ze 

heel makkelijk bellen of mailen.” 

 

“Dat cursusaanbod is hartstikke mooi. We 

gebruiken het voor medewerkers, maar ook 

voor het opleiden van vrijwilligers.” 

 

Ondersteunende citaten 

 
“Als je kijkt naar het opleiden van 

vrijwilligers dan is de bekendheid groot. 

Bij het maken van strategische 

meerjarenplannen, dat vraag ik het me af. 

De breedte van de diensten kan wellicht 

nog wel specifiek onder de aandacht 

gebracht worden.” 

 

“Cursussen vaak (te) laag niveau, te 

weinig dingen die we niet allang weten.” 
 

“Dat was in coronatijd dat we zagen dat 

het lang duurde voordat er iets opgestart 

kon worden. We hadden op een gegeven 

moment een gestapeld groepje en toen 

hebben we gevraagd kunnen we daar niet 

iets specifieks voor konden doen. ” 

 

 

Verbeterpunten 

 

1. Lange wachttijden cursusaanbod 

2. Bekendheid aanbod 

en dienstverlening 

(vooral adviestrajecten) is laag 

3. Cursusaanbod te laag niveau 

4. Samenwerking kwetsbaar door 

samenwerking met 1 persoon 

5. Laat inspelen op corona 

ontwikkelingen 

6. Praktische 

beperkingen vergaderruimtes  

 

 

 

3.2.3 Waardering ondersteuning cursusaanbod  

Via de deskresearch is een selectie gemaakt van negen cursussen die een 

mooie doorsnede zijn van het cursusaanbod. Uit de analyse van de 

evaluatieformulieren komt een zeer positief beeld naar voren. Gemiddeld 

geven de respondenten het cursusaanbod een 8,3. Verder blijkt dat :  

- 96% het niveau goed vindt; 

- 94% een prettige sfeer ervaart; 

- 91% de cursus aan collega’s aanraadt; 

- 83% de kennis en vaardigheden goed kan toepassen in de praktijk . 

 

Uit de toelichtingen die respondenten konden geven en via de interviews 

komt er een aantal sterke en verbeterpunten naar voren van het 

cursusaanbod. Zeker als het gaan om het cursusaanbod voor de vrijwilligers 

zijn geïnterviewden zeer positief. “We maken heel dankbaar gebruik van 

trainingen voor vrijwilligers. Of het nou gaat om patiëntparticipatie, 
wetenschappelijk onderzoek, richtlijn- en zorgontwikkeling, EUPATI-training, 

dat zit allemaal heel degelijk en goed in elkaar.” Het aanbod sluit goed aan 

op de behoeftes van de pg-organisaties, ontwikkelingen in het veld en de 
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waardering voor de kennis en expertise van trainers is hoog. “Dat ze altijd 
inspelen op dingen die actueel zijn. Dat de AGV in werking trad. Daar hebben 

ze hele goede voorlichting over gegeven. De juridisch adviseur stond ook 
altijd klaar om juridisch advies te geven.” Verder is het open cursusaanbod 

goed op orde en speelt het in op de meest essentiële thema’s. In de 

vragenlijst benoemden respondenten in verhouding veel meer sterke punten 

dan een verbeterpunten.  
 

Sterke punten 

 

1. Trainer 

2. Goede/duidelijke/ 

begrijpelijke informatie 

3. Verschillende perspectieven en 

interactie met elkaar 

4. Sluit goed aan op behoefte van 

pg-organisatie en ontwikkelingen 

in het veld 

Verbeterpunten 

 

1. Lange wachttijden cursusaanbod 

2. Cursusaanbod te laag niveau  

3. Wens voor specifieke/ aanvullende 

cursus 

4. Zorg voor een betere/ fijnere locatie 

5. Lunch assortiment 

verbeteren/aanvullen 

 

Naast sterke punten worden ook enkele verbeterpunten genoemd ten 

aanzien van het cursusaanbod. Zo komt naar voren dat het cursusaanbod 

soms erg snel vol is en je afhankelijk bent van wanneer een bepaald thema 

op de agenda staat. Dat zorgt er soms voor dat je enthousiaste vrijwilligers 

(nog) niet in kunt zetten. “Bij het cursusaanbod voor vrijwilligers is het enige 

punt dat je afhankelijk bent van wanneer het is. Soms duurt dat een paar 
maanden en voor vrijwilligers is die periode te lang. Je hebt dan meer kans 

op afhakers.” Het gaat om cursussen die vrijwilligers nodig hebben om hun 

werk te kunnen gaan doen. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende cursussen:  

- Individueel lotgenotencontact; 

- Groepsgewijs lotgenotencontact;  

- Online presenteren. 

 

Geopperd wordt om de essentiële cursussen vaker dan twee keer per jaar aan 

te bieden. Een ander verbeterpunt dat naar voren komt is dat het huidige 

cursusaanbod verdieping mist. Dat doet volgens enkele geïnterviewden geen 

recht aan de deskundigheid die vrijwilligers en medewerkers van pg-

organisaties wel in huis hebben. Aan de andere kant is ook benoemd dat bij 

deelnemers met ggz achtergrond niet altijd de mentale ruimte is om te leren 

of hulp te vragen. Bijvoorbeeld hulp voor specifiek cursusaanbod. Dat vraagt 

om een actieve manier van contact leggen met de doelgroep en afstemming 

met de koepels. “We hebben de mentale ruimte niet om die hulp te vragen. 

Verdienen we die hulp wel? Daar is PGOsupport niet op ingericht. Ze zijn niet 
outreachend maar werken vraaggestuurd. Maar die vraag moet je wel boven 

tafel zien te krijgen.” Ook wordt voorgesteld om de cursussen te classificeren 

naar verschillende niveaus die ook in opleidingen wordt gehanteerd. Dat 

biedt mogelijkheden voor deelnemers om het in te zetten voor hun eigen 

ontwikkeling. Verder komt naar voren dat er nog onvoldoende aanbod is voor 

het naastenperspectief in het cursusaanbod. “Het naastenperspectief, dat 
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staat niet voldoende op hun netvlies. Ik heb al meermalen directeuren 
daarover aangesproken. Dat klopt niet. Tuurlijk, we mogen wel meedraaien 

in trainingen enzovoort, dus we maken wel gebruik van het aanbod, maar er 
valt meer uit te halen op dat vlak. In dat opzicht is het vraaggerichte stuk niet 

gelukt”. Tot slot is er een aantal praktische verbeterpunten genoemd rondom 

de locatie en het lunchassortiment.  

 

3.2.4 Waardering adviesdiensten 

De meeste geïnterviewden zijn positief over de adviseringstrajecten. De klik 

met de adviseur lijkt daarin doorslaggevend te zijn. “De samenwerking met 
X [contactpersoon binnen PGOsupport] was uitstekend, helemaal prima. 

Afspraken werden nagekomen en we konden elkaar enthousiasmeren.” De 

samenwerking in de adviestrajecten is ook kwetsbaar, omdat deze veelal via 

één medewerker verloopt. “Dat is ook hun zwakte. Ik weet niet bij wie ik 
terecht moet als x [contactpersoon binnen PGOsupport] wegvalt. Ik zou niet 

weten wie ik zou moeten contacten.” 

 

3.2.5 Waardering overige specifiek aanbod en diensten  

Uit de interviews komt naar voren dat de waardering voor de website  positief 

is. Via de website is het heel makkelijk om laagdrempelig contact op te nemen 

met PGOsupport, mede doordat alle medewerkers met foto en 

contactgegevens overzichtelijk worden weergegeven. Ook de waardering 

voor de nieuwsbrief is hoog. Deze is duidelijk, je weet als lezer goed wat er 

speelt binnen het veld en je wordt getriggerd om gebruik te maken van het 

aanbod.  

 

De deskresearch laat zien dat deelnemers de EUPATI opleiding erg hoog 

waarderen. De trainingssessies sluiten goed aan bij de persoonlijke 

leerwensen en krijgen een rapportcijfer tussen de 7,8 en 8,4. In de interviews 

wordt aanvullend benoemd dat door de EUPATI opleiding de inbreng van het 

patiëntenperspectief naar een hoger niveau is getild. “Het helpt ons ook weer 

als er vanuit de farmaceutische industrie een vraag wordt gesteld dat je 
vrijwilligers hebt die op dat gebied goed opgeleid zijn en gelijkwaardige 

gespreksbegeleider kunnen zijn.” 
 

Het directeurennetwerk is zeer positief over de georganiseerde 

directeurenbijeenkomsten van PGOsupport. Zij waarderen het ontmoeten 

onderling, de onderlinge afstemming en samenwerking met PGOsupport. 

“Dit intervisietraject vind ik heel goed. Dat levert een toegevoegde waarde 
voor ons allemaal als directeur en ik zie hier [in de online meeting] 

instemmend geknik. Heel waardevol om ons in deze informele setting te uiten 
en verder te bekwamen.” 

 

3.2.6 Waardering representatieve inbreng cliëntenperspectief  

In het vragenlijstonderzoek is navraag gedaan in hoeverre respondenten zich 

ondersteund voelen met betrekking tot het inbrengen van het 
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cliëntenperspectief (zie tabel 8). In de tabel is af te lezen dat men over het 

algemeen tevreden hierover is. Verder klikt ruim de helft van de 

respondenten niet van toepassing aan.  

 

Men mist:  

- Differentiatie in het aanbod “Differentiatie in aanbod voor wel/niet 
ervaren vertegenwoordigers, meer/minder professionele 

organisaties.” 

- Delen van succesverhalen 

- Aanbod voor de andere spelers in de patiëntenbeweging. “Cursussen 

voor 'de andere kant', de ontvangers van het patiëntenperspectief, 
bijv. onderzoekers, zorgverleners, etc.” 

- Kennis delen en uitwisselen met andere pg-organisaties 

 

Respondenten hebben naast tijd en geld behoefte aan: 

- Tijdelijk extra mankracht. “Meer mensen om deze taken uit te voeren. 

Het is lastig om vrijwilligers te vinden.” 

- Ondersteuning bij het vinden van meer vrijwilligers. 

- Verdieping in kennis. 

 

 

Tabel 8 Waardering representatieve inbreng cliëntenperspectief 

(N=105) 

 

 
 

 

3.2.7 Waardering (alternatieve) financiering  

In het vragenlijstonderzoek is ook gevraagd aan te geven in hoeverre men 

zich ondersteund voelt bij het vinden van (alternatieve) financiering (zie tabel 

9). De meeste respondenten geven aan dat dit niet van toepassing is voor 
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hun pg-organisatie, hetzij omdat ze er nog geen gebruik van maken of omdat 

ze de financiering van hun organisatie (voorlopig nog) op orde hebben. De 

respondenten die er wel gebruik van maken zijn (zeer) tevreden over deze 

ondersteuning. Uit de gegeven toelichtingen blijkt verder dat een deel van de 

respondenten niet op de hoogte is dat PGOsupport op dit thema kan 

ondersteunen. “Ik wist niet dat PGOsupport zoveel deed aan ondersteuning 

op dit gebied. Goed om te weten.” Verder komt naar voren dat sommige pg-

organisaties het lastig vinden om vrijwilligers te vinden die dit thema op 

kunnen pakken. Deze organisaties zijn erbij gebaat als fondsenwerving 

geheel uit handen wordt genomen.  

 

Verder hebben respondenten behoefte aan een stappenplan, concrete 

handvatten en vernieuwende manieren om alternatieve financiering aan te 

boren.  

 

 

Tabel 9 Waardering (alternatieve) financiering (N=103) 

 

 
 

 

3.2.8 Waardering organisatorische professionalisering  

In het vragenlijstonderzoek is de respondenten gevraagd aan te geven in 
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Als het gaat om professionalisering van de organisatie is er behoefte aan 

mankracht, een goed bestuur en actieve vrijwilligers. “Adequate 

bestuursleden, liefst ervaringsdeskundig en actieve vrijwilligers.” 
 

 

Tabel 10 Waardering professionalisering van de organisatie (N=103) 

 

 
 

 

3.2.9 Invloed corona op dienstverlening  

Aan de respondenten van de vragenlijst is gevraagd in hoeverre corona van 
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PGOsupport (zie tabel 11). De invloed loopt uiteen van helemaal niet tot heel 

erg.  
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Tabel 11 Invloed corona op het gebruik van aanbod en diensten 

PGOsupport  

 
 

Uit de gegeven toelichtingen en via de interviews komen zowel voor- als 

nadelen naar voren. 

 

Als belangrijk voordeel wordt genoemd dat corona ervoor heeft gezorgd dat 

het online aanbod is uitgebreid. Voor een deel van de pg-organisaties sluit 

dit online aanbod goed aan op de behoeftes en mogelijkheden van hun 

achterban. “Voor zieke deelnemers was online ideaal. Deze mogelijkheid 
ontstond door corona.” Ook heeft PGOsupport hiermee een nieuwe 

doelgroep aan kunnen boren die ze eerder niet bereikte met haar aanbod.  

 

Maar corona kent volgens een deel van de respondenten en geïnterviewden 

ook nadelen. Zo is er door de coronaperiode minder (fysieke) uitwisseling en 

interactie met PGOsupport geweest wat resulteerde in meer afstand en een 

afname in zichtbaarheid van PGOsupport. “Doordat we weinig samen 

mochten komen, was er ook minder (fysieke) uitwisseling en zagen we elkaar 

minder.” Verder wordt aangegeven dat er minder gebruik gemaakt kon 

worden van het open cursusaanbod en was het huren van vergaderruimtes 

niet mogelijk tijdens de lockdown of door de afstandsregels die er op dat 

moment golden. Aanvullend is in de interviews benoemd dat er door 

PGOsupport relatief laat ingespeeld is op de coronaontwikkelingen. “Op het 
moment dat het ging over corona heb ik contact gezocht en het heeft lang 

geduurd voordat er wat (aanbod) stond. Alleen al de vraag ‘jongens wat doe 
je met gespreksbijeenkomsten in het land, waar die discussie natuurlijk ook 

speelt, …’ dat was voor mij een inkopper geweest dat PGOsupport die al in 

een vroeg stadium had opgepakt, maar dat hebben ze niet gedaan, althans ik 
heb het niet gezien in ieder geval.” In samenspraak met PGOsupport zijn er 
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specifiek op maat cursussen opgezet. Vanuit PGOsupport is de focus 

uitgegaan naar kwaliteit en opschaling van het aanbod. Dit aanbod was niet 

een-op-een over te zetten. “Iedereen verwachtte [misschien] wel dat we alles 
een-op-een konden overzetten, maar dat hebben we niet gedaan. We hebben 

gekeken naar de kwaliteit. We hebben de cursussen opnieuw helemaal 
aangepakt en doorontwikkeld. En dan denk ik dat we het heel snel hebben 

gedaan. Bovendien hebben we veel gevraagde cursussen vaker aangeboden. 
Sommige cursussen hebben we in het vier- tot achtvoudige gedraaid’.” 

 

3.2.10 Samenwerking in het veld 

PGOsupport werkt samen met drie koepelorganisaties, namelijk met MIND, 

de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in). Er is eens in de zes weken een 

directeurenoverleg op strategisch niveau over de pg-beweging. Volgens 

zowel de koepelorganisaties als PGOsupport verloopt de samenwerking 

tussen PGOsupport en de koepels niet altijd soepel. De (onderlinge) 

spanningen tussen partijen komen meestal voort uit het verwerven van een 

exclusieve positie in het speelveld. “Als ze samen iets willen op hetzelfde 

terrein en ze denken dat dat terrein exclusief dient te zijn.” Er blijkt behoefte 

aan afbakening van enerzijds het exclusieve aanbod, als de (huidige) positie 

in de markt. In zekere zin blijft er altijd een ondefinieerbaar gebied van waar 

PGOsupport acteert en waar zij met andere partijen gezamenlijk hun aanbod 

vormen. VWS bepaalt in zekere zin de kaders middels een aanbesteding. 

Feitelijk is er altijd samenspel en dit heeft consequenties voor de helderheid 

van de positie van PGOsupport in het geheel. “Dat is een grijs gebied, 

wanneer is iemand van de koepel, wanneer is het iemand van de lid 
organisaties. Dat laat in die zin wel zien dat de koepels niet altijd helder 

hebben wat de opdracht is die VWS aan PGOsupport heeft gegund.” 

 
Volgens de koepelorganisaties is de samenwerking verbeterd sinds de komst 

van de nieuwe directeur. Het is mede door de nieuwe directeur duidelijker 

waarvoor PGOsupport staat en de organisatie staat open voor 

samenwerking. “Sinds de nieuwe directeur, gaat dat beter. Hij heeft volstrekt 
helder waarvoor de organisatie staat, toegankelijk is en er is een positieve 

sfeer van samen optrekken.” Ook binnen de koepels is er een positieve 

kentering van meer samenwerking. Het is ook essentieel voor samenwerking 

dat je goed zicht hebt op elkaars positie, dat je elkaars positie erkent en gunt. 

Dan kan samenwerking met elkaar versterken en daarmee leer je ook beter 

de achtergrond van de koepels kennen.  Dat vraagt ook om structureel met 

elkaar het gesprek aan te (blijven) gaan op basis van gelijkwaardigheid. 

Genoemd daarbij wordt om dit gesprek niet alleen op strategisch niveau te 

voeren maar ook actiever de samenwerking op te zoeken op management, 

beleids- c.q. projectmedewerkersniveau.  
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3.2.11 Ervaren effect  

Aan de geïnterviewden is gevraagd aan te geven in hoeverre de 

ondersteuning en advisering vanuit PGOsupport leidt tot:  

- Effectieve inbreng patiëntperspectief? 

- Versterken van jullie organisatie? 

- Versterken van pg-organisaties in het algemeen?   

Veel geïnterviewden vonden het lastig om deze vraag te beantwoorden. Het 

effect in de zin van ervaren effect en waardering is goed te noemen. De 

vrijwilligers en medewerkers die gebruik maken van het aanbod en 

dienstverlening zijn dankbaar. De daadwerkelijke impact van het aanbod op 

de inbreng van patiëntenperspectief en het versterken van de organisatie zijn 

lastig in kaart te brengen. Via PGOsupport worden handvatten meegegeven 

om effect te sorteren, maar er ligt nog steeds een taak bij de organisatie zelf 

om de gekregen handvatten in de praktijk te brengen. 

 

Als positieve ervaren effecten zijn verder benoemd:  

- Vrijwilligers zijn beter in staat hun werk te doen. “Deelnemers worden 

er sterker door. Krachtiger. Zelfverzekerder. Vrijwilligers worden er 

zelfstandiger door. Professioneler ook. Vrijwilligers zijn je kapitaal. 
Daarin moet je ook willen en kunnen investeren.” 

- Het ondersteuningsaanbod maakt het ook aantrekkelijker om 

vrijwilligers aan te trekken 

- Beleidsvoering beter op orde. Door het opstellen van SROI’s en 

jaarplannen wordt bijvoorbeeld de organisatie van het vrijwilligers-

beleid professioneler.  

- Inbreng patiënten perspectief naar een hoger niveau en betere 

gesprekspartner onderzoek en wetenschap. Vooral mede door de 

EUPATI opleiding.  

- Ontmoeting en uitwisseling tussen pg-organisaties. 

 

 

3.3 Welke verbeteringen zijn er mogelijk in de dienstverlening van 

PGOsupport?  

 

3.3.1 Kansen toekomst  

In de interviews  worden verschillende kansen gezien voor PGOsupport om 

de pg-organisaties zo goed mogelijk te ondersteunen bij het effectief 

inbrengen van het patiëntenperspectief en het versterken van hun 

organisatie. De toekomstige uitdagingen liggen op diverse vlakken 

waaronder de toekomst en het toekomstbestendig maken van de pg-

organisaties, het inspelen op het nieuwe subsidiekader en versterken van het 

gehele speelveld rondom de patiëntenbeweging.  

 

Specifieke suggesties die zijn genoemd zijn, zijn:  

Toekomstbestendig maken van pg-organisaties 

- Het werven, opleiden en behouden van personeel; 
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- Het bieden van tijdelijke ondersteuning; 

- Inspelen op de terugloop van het ledenaantal; 

- Procesinrichting van de organisatie; 

- Ondersteuning bij het werven van (externe) financiering; 

- Ondersteuning bij strategische vraagstukken en bepalen 

toekomstvisie; 

 

Inspelen nieuwe subsidiekader 

- Inspelen op het nieuwe subsidiekader dat in 2024 van kracht gaat. 

“Hoe gaan zij acteren op het nieuwe subsidiekader van het ministerie 
van VWS? Er zal meer gevraagd worden van de organisatie. 

Verandertheorie of andere manieren van indienen. Ik zie daarin een 
rol voor ze weggelegd om de clubs daarin mee te nemen via 

training.”; 

- Het begrip impact & bereik duiden en geven van handvatten. “Wat 

houdt dat precies in, impact & bereik en hoe moet dat dan er precies 
uitzien. Het is interessant voor PGOsupport om daarover na te denken 

en dat in cursusvorm aan te bieden.”. 

 

Versterken gehele speelveld rondom de patiëntenbeweging 

- Versterken positionering en framing van pg-organisaties in het gehele 

speelveld. Er ligt daarbij nog een kans om ook andere spelers in het 

veld, zoals zorgverzekeraars en overheid, meer te betrekken. Zo kan er 

via een andere insteek meer aandacht gegenereerd worden voor het 

belang van het patiëntperspectief. “Kijk of PGOsupport nog een rol 

kan spelen. Niet alleen in het empoweren van patiëntenorganisaties 
in wat ze zelf doen, maar ook het empoweren van 

patiëntenorganisaties door juist ook af en toe andere partijen aan tafel 
te zetten.” 

- Realiseren van betere afstemming tussen de koepelorganisaties. Een 

belangrijke randvoorwaarde daarbij is om de rollen en posities helder 

te hebben. Er zou ook meer samengewerkt kunnen worden door meer 

gezamenlijk naar buiten te treden. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk 

naar buiten brengen van een publicatie en publicaties in elkaars 

nieuwsbrieven, etc. Meer samenwerking vraagt ook meer afstemming 

met elkaar. Het is essentieel om nadat de kaders helder zijn ook over 

te gaan tot uitvoering van gezamenlijke acties.  

 

Overige suggesties 

- Bestendigen van online- en blended leren. “Om te zorgen dat we niet 

of-of doen, 100% online, of 100% op locatie, maar daarin verschillende 
varianten in aanbieden. Ik zie kansen om het aanbod daar te laten 

groeien. Om mensen te bieden waarnaar ze op zoek zijn.”; 

- Speel met marketing en communicatie in op de pg-organisaties die 

momenteel nog minder goed in beeld zijn bij PGOsupport. Er worden 

kansen gezien in de herziene marketingstrategie. “Volgens mij met de 
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nieuwe strategie en koers, ook gericht op marketing en onderzoek, 
gaan we daarop richten, juíst op de mensen die anders niet komen. 

We hebben ook een nieuwe website die er anders uitziet en die ook 
duidelijk anders is […]. Volgens mij zijn we daar grote stappen in aan 

het nemen.” Verder wordt geopperd om outreachende gesprekken te 

voeren om ook structureler de behoefte op te halen bij de pg-

organisaties.  

- Uitbreiden aanbod van de meer ingewikkeldere samenwerkings- en 

fusietrajecten.; 

- Behoefte aan aandacht voor ontwikkeling en innovatie. “Nou en nou 
kom ik ook bij wat ik misschien als punt van aandacht of kritiek: ik mis 

heel erg de aandacht voor ontwikkeling en innovatie. […]. Als het nou 
gaat om vragen of behoeften die ik heb rondom verder kijken of lange 

termijn of issues die er spelen, dan mis ik dat in toenemende mate. 
Aangaan partnerschap, samenwerken met bedrijven, meer vanuit een 

zakelijke blik kijken naar ons werk en de toegevoegde waarde die wij 
leveren voor mens en maatschappij.” ; 

- Inspelen op behoeftes van jonge vrijwilligers/leden. “Het binden en 

boeien van jeugd. Hoe doe je dat?”. 

 

Volgens de geïnterviewden kan hierop ingespeld worden via trainingen, 

inspiratiesessies, debat en ronde tafelgesprekken. “Ik zou ook af en toe wel 
van die inspiratiesessies willen hebben. Zeg maar, dat je aan het nadenken 

wordt gezet. Bijvoorbeeld ‘toekomstvisie’ of ‘wat moeten we met de digitale 
transformatie, hoe moeten we ons daarop voorbereiden?” Daarbij kan 

volgens de geïnterviewden meer gebruik gemaakt worden van de kennis en 

expertise die er al is bij de pg-organisaties. Bijkomend voordeel hiervan is 

dat het ook het gevoel van onderlinge samenwerking kan versterken. Ook 

wordt de tip gegeven om de informatie op te halen bij pg-organisaties en op 

regelmatige basis met hen in gesprek te gaan. “Twee keer per jaar. Gewoon 

even ruggenspraak en updaten hoe het is gegaan het afgelopen jaar.” Het is 

daarbij belangrijk om het gesprek te voeren vanuit PGOsupport met een 

andere interne medewerker waarmee een samenwerkingsrelatie is. Daarmee 

voorkom je dat een samenwerkingsrelatie afhankelijk wordt van één persoon 

binnen de organisatie. “Zo krijg je ook informatie uit de organisatie. Zo leer 

je van elkaar.” 

 

 

3.4 Hoe solide is de bedrijfsvoering van PGOsupport?  

 

De bedrijfsvoering heeft met een samenspel van verschillende factoren te 

maken, namelijk: 

- de processen, 

- de mensen die ze uitvoeren, 

- de systemen die mensen en processen ondersteunen, 

- de doelen die je daarmee wilt bereiken, 
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- de omgeving die heel verschillende dingen vraagt. 

 

Bij PGOsupport werken intrinsiek gedreven medewerkers. Vanuit de 

medewerkers van PGOsupport komt naar voren dat er een positief 

werkklimaat is. Men wordt uitgedaagd in hun werk en de randvoorwaarden 

om je werk goed te kunnen doen, zoals een laptop en telefoon, zijn goed op 

orde. Er zijn ondersteunende processen, maar in de (interne) bedrijfsvoering 

kan volgens de geïnterviewden wel meer structuur worden gebracht. Zo is 

het huidige CRM systeem aan vervanging toe.  

 

Het bestaande aanbod aan diensten en ondersteuning wordt structureel 

gemonitord. De evaluaties worden ook ingezet om het aanbod te verbeteren, 

via zogenoemde feedbackloops. “Daar zijn echt wel de nodige systemen op 
ingericht […], om te checken ‘wat vonden jullie er nou van, en wat kunnen 

we ervan leren?” Uit de interviews met de koepels komt wel naar voren dat 

er structureler informatie opgehaald kan worden bij hen over de invulling van 

het aanbod aan diensten en ondersteuning.   

 

3.4.1 Uitdagingen in de bedrijfsvoering 

Uit de interviews met de verschillende pg-organisatie komt naar voren dat er 

de afgelopen periode veel wisselingen zijn geweest van personeel. Hierbij 

moet de kanttekening geplaatst worden dat deze wisselingen in 2021 plaats 

hebben gevonden. Dit valt in principe buiten de evaluatieperiode. Verder 

komt naar voren dat de samenwerking vanuit de pg-organisaties met 

PGOsupport veelal verbonden is aan één contactpersoon. Dat maakt de 

organisatie kwetsbaar en het is belangrijk dat er goed wordt nagedacht over 

de kennis en expertise opbouw in de organisatie. “In de dagelijkse gang van 

zaken wordt een aantal mensen vaker naar voren geschoven dan andere 

mensen. Dat verontrust me enigszins. Daar zit een kwetsbaarheid.” 
 

De (periode van snelle) groei van de organisatie brengt met zich mee dat er 

een uitdaging is op de dagelijkse operatie van de organisatie. “Waar in het 

begin veel werd geleund op externe kennis en expertise, wordt nu de kennis 
‘in house’ aangeboden.” Het brengt een collectief vraagstuk met zich mee dat 

kan worden samengevat onder de term ‘herijking van de strategie’. Dit om 

ervoor te zorgen dat er samenhang is, en blijft.  

 

Een andere uitdaging tussen wat het veld vraagt en wat de grenzen van de 

aanbesteding zijn is dat het niet altijd helder is voor welke organisaties de 

dienstverlening binnen de aanbesteding valt. Het speelveld daarin is diffuus. 

Wat eveneens speelt is het gegeven dat het beleid dat is ontworpen door 

VWS heel erg is bedacht vanuit het beleidskader. “Het is lastig om te bepalen; 
‘valt dit nu wel of niet binnen de beweging’”. Hierdoor is niet altijd even 

makkelijk in te schatten of een aanbod van training wel of niet past binnen 

het aanbestedingskader. Mogelijk speelt het ook een rol dat die aanbesteding 

al zes, zeven jaar geleden is opgesteld. “Daardoor krijg je ook spanning; de 
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wereld zit natuurlijk anders in elkaar dan zes, zeven jaar geleden – patiënten 
participatie neemt bijvoorbeeld een veel duidelijkere plek in, o.a. in 

richtlijnontwikkeling.” 
 

PGOsupport heeft een heldere visie voor wat betreft ‘de verantwoordelijkheid 

daar laten waar die hoort’. Eén van de consequenties daarvan is dat partijen 

uit het veld ervaren dat PGOsupport niet altijd (direct) antwoord geeft op 

vragen. Indien er wordt uitgelegd dat de achterliggende reden de ingezette 

verandering is, ontstaat er begrip. De ingezette koers maakt dat PGOsupport 

scheidslijnen trekt in ‘wat doen we wel, én wat doen we niet’. Dit zou moeten 

leiden tot houvast. 

 

3.4.2 Omvang van het contract  

In de financiële rapportages en verantwoording van PGOsupport naar VWS 

zijn zowel de uren als productie opgenomen. Uit deze stukken blijkt dat 

PGOsupport voldaan heeft aan het contractueel overeengekomen aantal 

uren. De ureninzet is meer dan overeengekomen. Uit het interview met de 

directie van PGOsupport komt naar voren dat dit gerealiseerd kon worden 

door efficiënter te werken, door bijvoorbeeld met meer werknemers in plaats 

van zzp’ers te werken. Ook waren er geen onoverkoombare tegenvallers 

waardoor de risico-opslag binnen het uurtarief gebruikt kon worden voor de 

inzet van extra uren.  

 

Uit de financiële rapportages en verantwoording komt verder naar voren dat 

de productie, zoals het volume in adviesdiensten en het cursusaanbod, 

conform afspraken is. In de stukken zijn de beschikbare gelden zijn op de 

juiste wijze besteed en vastgelegd. 

 

In het interview met de directie van PGOsupport komt naar voren dat de 

financiële grenzen van aanbesteding beginnen te knellen. Zo maken in de 

afgelopen jaren steeds meer organisaties aanspraak op de aanbesteding dan 

bij het opstellen van de overeenkomst in 2016 het geval was. Jaarlijks gaat 

het om 35 nieuwe organisaties. De vragenlijsten en interviews laten ook zien 

dat er nog wat te winnen is in de bekendheid van het totale aanbod van 

PGOsupport. Tegelijkertijd is er geen extra ruimte in de beschikbare uren van 

de aanbesteding. Het risico van meer bekendheid zal ook als gevolg hebben 

dat PGOsupport meer nee zal moeten verkopen. Tegelijkertijd mag dit ook 

van PGOsupport verwacht worden. Dat vraagt wel een verantwoording van 

die keuzes. Tot slot is nog benoemd dat het maximum bedrag van de 

aanbesteding nooit met inflatie is aangepast. Bij de onderliggende begroting 

is dat wel, wat betekent dat het uurtarief elk jaar hoger wordt. Er kunnen 

daarom jaarlijks iets minder uren geïnvesteerd worden om binnen de 

aanbesteding te blijven.  
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Hoofdstuk 4  

 

Kantekeningen, conclusie en adviezen 
 

Het doel van de evaluatie is om inzicht krijgen of PGOsupport op een 

proactieve manier invulling heeft gegeven aan de contractuele verplichtingen 

en de opdracht van het ondersteunen van pg-organisaties om de positie van 

de individuele cliënt/patiënt in de zorg, ondersteuning en maatschappelijke 

participatie te versterken, rekening houdend met de eisen die gesteld zijn in 

de aanbesteding.  

 

Het gaat daarbij specifiek om het aanbod en de dienstverlening van 

PGOsupport tussen 2018 t/m 2020.  

 

Hiertoe is een deskresearch uitgevoerd, een vragenlijst uitgezet die door 148 

pg-organisaties (deels) ingevuld zijn en zijn er interviews uitgevoerd met 

verschillende berokken partijen en organisaties. In dit hoofdstuk wordt op 

basis van alle resultaten puntsgewijs een aantal conclusies en adviezen 

gepresenteerd. 

 

 

4.1 Kanttekeningen onderzoek 

 

Bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten dient rekening te worden 

gehouden met een aantal kanttekeningen. Het onderzoek heeft zich gericht 

op het aanbod en de dienstverlening van PGOsupport in de periode 2018 t/m 

2020. In de praktijk bleek dat veel pg-organisaties ingingen op recente 

ervaringen. Verder hebben de pg-organisatie een afhankelijkheidsrelatie met 

PGOsupport. Hierdoor zijn respondenten en geïnterviewden mogelijk minder 

kritisch geweest over de dienstverlening. En ten tijde van het interview 

speelden ook onduidelijkheden over de (her)vorming van het nieuwe 

beleidskader. Mogelijk heeft dit gegeven een effect gehad op de inkleuring 

van de evaluatie en toekomstwensen.  

 

Wat sterk aan het onderzoek is, is dat we gebruik hebben gemaakt van 

verschillende meetinstrumenten (datatriangulatie) om de onderzoeksvragen 

te beantwoorden. Vanuit verschillende bronnen en perspectieven (pg-

organisaties, directeurennetwerk, koepelorganisaties en medewerkers 

PGOsupport intern) hebben we informatie verkregen waarmee we de interne 

validiteit van ons onderzoek hebben kunnen vergroten. Een andere kracht 

van het onderzoek is dat het onderzoek is uitgevoerd via onafhankelijke 

onderzoekers die geen belang hebben bij het voortbestaan van PGOsupport. 

Hierdoor konden deelnemers zich vrij uiten over hun ervaringen met 

PGOsupport en de ontvangen begeleiding via de medewerkers PGOsupport. 
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Tot slot is de anonimiteit gewaarborgd van de data, opgehaald uit de 

vragenlijsten en interviews. 

 

 

4.2 Conclusies  

 

Uit het evaluatieonderzoek komt naar voren dat PGOsupport, rekening 

houdend met de eisen die zijn gesteld aan de aanbesteding, op een 

proactieve manier invulling heeft gegeven aan de contractuele verplichtingen 

en de opdracht van het ondersteunen van pg-organisaties. Er wordt mede 

door het aanbod en de ondersteuning van PGOsupport een bijdrage geleverd 

aan het versterken van de positie van de individuele cliënt/patiënt in de zorg.  

 

Om de pg-organisaties te ondersteunen en adviseren bij het effectief 

inbrengen van het patiëntenperspectief en het versterken van hun 

organisatie biedt PGOsupport een breed aanbod en diensten aan. Dit aanbod 

en deze dienstverlening sluiten aan op de behoeften van pg-organisaties. De 

waardering voor het aanbod is hoog. De bekendheid van het aanbod en 

vooral de adviestrajecten mag verder vergroot worden volgens de pg-

organisaties. De verbetersuggesties en kansen voor de toekomst die 

meegegeven worden liggen vooral in: 

1. Het vergroten van de bekendheid van het aanbod en dienstverlening. 

2. Aanbrengen van differentiatie in het cursusaanbod.  

3. Het toekomstbestendig maken van pg-organisaties. 

4. Inspelen op het nieuwe beleidskader.  

5. Investeren in een betere samenwerking tussen de koepelorganisaties.  

 

Ook zijn in het evaluatieonderzoek een aantal verbetersuggesties 

meegegeven die op dit moment buiten de huidige aanbesteding vallen. 

Bijvoorbeeld de wens voor een cursusaanbod voor naasten, bieden van 

tijdelijke ondersteuning en het versterken van de positionering en framing 

van het gehele speelveld.   

 

De factoren die van invloed zijn voor een solide bedrijfsvoering zijn goed op 

orde. Er werken bij PGOsupport intrinsiek gedreven medewerkers. Men 

wordt uitgedaagd in hun werk en de randvoorwaarden om hun werk te 

voldoen is goed op orde. Verder laat het evaluatieonderzoek zien dat 

PGOsupport het beschikbare geld op de juiste wijze heeft besteed aan uren 

en productie. Deze informatie is op juiste wijze vastgelegd in de financiële 

rapportages en verantwoording van PGOsupport naar VWS.   

 

In de afgelopen jaren is de patiëntenbeweging erg in ontwikkeling geweest. 

Binnen het speelveld is er steeds meer aandacht gekomen voor de 

patiëntenbeweging en behoeften aan inbreng van het patiëntenperspectief. 

Maar pg-organisaties kampen ook met terugloop van het ledenaantal en het 

is lastig om medewerkers en vrijwilligers op te leiden en te behouden. Een 
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zeer onzekere factor in de toekomst is het nieuwe subsidiekader dat in 2024 

van kracht zal worden.  

 

 

4.3 Aanbevelingen 

 

Alles overwegend willen we, in willekeurige volgorde, deze adviezen 

meegeven. 

 

Advies 1: Vergroot de zichtbaarheid en de bekendheid van het aanbod en 

dienstverlening.  

- Met marketing en communicatie kun je inspelen op de pg-organisaties 

die momenteel nog minder goed in beeld zijn bij PGOsupport. Daarbij 

kan gebruik gemaakt worden van de herziene marketingstrategie.  Ook 

zouden er meer outreachende gesprekken gevoerd kunnen worden 

met pg-organisaties. Daarmee kun je meer structureel informatie 

ophalen.  

- Haal ook regelmatig informatie op via de pg-organisaties die wel in 

beeld zijn om na te gaan waar eventueel toekomstige 

ondersteuningswensen liggen.  

 

Advies 2: Breng differentiatie aan in het cursusaanbod.  

- De basis van het cursusaanbod staat. Nu is de tijd aangebroken om 

ook meer differentiatie in het cursusaanbod aan te brengen met een 

duidelijke leerlijn. Dan kunnen ook meer ervaren medewerkers en 

vrijwilligers gebruik maken van het aanbod. De EUPATI opleiding is 

een goed voorbeeld van een verdiepend traject.  

- Verder wordt aangeraden om het cursusaanbod te classificeren naar 

verschillende niveaus zoals die ook in opleidingen wordt gehanteerd. 

Dat biedt mogelijkheden voor deelnemers om het in te zetten voor hun 

eigen ontwikkeling. 

- Ook wordt geadviseerd om essentiële cursussen die vrijwilligers 

nodig hebben om hun werk uit te voeren, indien deze cursussen snel 

vollopen, vaker aan te bieden.  

- Verder zou er meer gedifferentieerd kunnen worden door het 

bestendigen van online en blended leren. Dit biedt ook kansen om 

vrijwilligers die nog moeten wachten op een cursus alvast te voeden 

met informatie.  

 

Advies 3: Investeer in het toekomstbestendig maken van pg-organisaties. 

- Investeer blijvend in het toekomstbestendig maken van pg-

organisaties. Dat kan door in het aanbod en dienstverlening blijvend 

in te spelen op deze ontwikkelingen. Belangrijke thema’s zijn de 

terugloop van het ledenaantal, inclusief terugloop van financiële 

inkomsten en het behouden en opleiden van medewerkers en 

vrijwilligers.   
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Advies 4: Speel in op het nieuwe beleidskader.  

- Er blijkt bij pg-organisaties behoefte aan duidelijkheid rondom het 

nieuwe beleidskader. De opvolgingsvragen van dit nieuwe beleid 

zullen in de toekomst ook bij PGOsupport terecht komen. Om hier 

goed op in te spelen wordt aangeraden dat PGOsupport betrokken 

wordt via VWS bij de inhoudelijke invulling van deze beleidskaders. 

Zo kunnen ook de verwachtingen weer scherper worden 

geformuleerd.  

 

Advies 5: Investeren in een betere samenwerking tussen de 

koepelorganisaties. 

- Maak gezamenlijk afspraken en zorg dat de kaders, rollen en posities 

helder zijn uitgewerkt. Dat vraagt om voortzetting van structureel 

overleg en het gesprek aan blijven gaan op basis van 

gelijkwaardigheid. Het heeft ook te maken met het erkennen van 

elkaars positie en gunnen. Daarbij is het belangrijk om dit gesprek  niet 

alleen op strategisch niveau te voeren maar ook actiever de 

samenwerking op te zoeken op management, beleids- c.q. 

projectmedewerkersniveau. Zorg dat dat structureel is ingebed.  

- Ga na op welke thema’s of bij welke activiteiten meer samengewerkt 

kan worden. Dat kan bijvoorbeeld door het initiëren van 

jaarprogramma’s en het gezamenlijk naar buiten brengen van 

publicaties of het publiceren in elkaars nieuwsbrieven.  

- Nadat de kaders helder zijn is het ook belangrijk om over te gaan tot 

gezamenlijke acties. Wellicht eerst vanuit pilots of rondom bepaalde 

onderwerpen en zo het al doende verder uit te werken.  

 

Tot slot willen we nog een afsluitende advies meegeven gericht op de huidige 

aanbesteding. Er zijn in het evaluatieonderzoek een aantal 

verbetersuggesties meegegeven die buiten de aanbesteding vallen. We 

adviseren VWS om na te gaan of deze evaluatie aanleiding geeft bij de 

eventuele continuering van de overeenkomst om na te gaan of dit aanleiding 

biedt om de overeenkomst aan te scherpen. Het gaat over een besluit om uit 

te breiden naar een aanbod voor naasten, het bieden van tijdelijke 

ondersteuning aan pg-organisaties en het versterken van de positionering en 

framing van het gehele speelveld.   
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Resultaten evaluatieformulieren cursussen PGO support  

2018 t/m 2020  
 

Meegenomen cursussen: 

• Bewust beïnvloeden en Belangen behartigen: invloed uitoefenen zonder macht (oude titel) 

• Patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek 

• Sociale media strategie 

• Journalistiek schrijven: een beter artikel 

• Bloggen 

• Individueel lotgenotencontact 

• Gespreksbegeleiding supportgroepen  en Groepsgewijs lotgenotencontact 

(maatwerk Depressie vereniging) 

• Vrijwilligers coördineren 

• Een succesvolle fondsaanvraag, waar begin je 

 

Gemiddelde rapportcijfer (N=359) 

8,3 

 

Doel van de cursus was goed (N=359) 

 

  

96%

3% 1%

Doel cursus

(zeer) eens

neutraal

(zeer) oneens



Niveau cursus was goed (N=359) 

 

 

Ik heb de sfeer tijdens de cursus als prettig ervaren (N=337) 

 

 

  

94%

5%

1%

Niveau cursus

(zeer) eens

neutraal

(zeer) oneens

98%

1% 0%

Sfeer tijdens cursus

(zeer) eens

neutraal

(zeer) oneens



Ik zou de cursus aanbevelen aan mijn collega's (N=86) 

 

 

Ik kan de kennis en vaardigheden uit de cursus goed toepassen in mijn (dagelijkse) situatie (N=198) 

 

 

  

91%

9%

0%

Cursus aanbevelen

(zeer) eens

neutraal

(zeer) oneens

83%

17%

1%

Toepasbaarheid cursus

(zeer) eens

neutraal

(zeer) oneens



Sterke punten cursus  

Open antwoord, iedere deelnemer heeft de gelegenheid gehad deze vraag te beantwoorden. Eén 

deelnemer kon meerdere antwoorden geven. In totaal zijn er N=356 sterke punten genoemd. 

 

 

0%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

10%

10%

11%

15%

17%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Mogelijkheid voor eigen inbreng

Contactgegevens om op terug te vallen

Herhaling van belangrijke onderdelen

Online (geen reistijd)

Verbinding patiënten en professionals

Leren van vaardigheden

In contact komen met andere organisaties

Ruimte om vragen te stellen

Leerzaam

De organisatie rondom de cursus

Aantal deelnemers

Documentatie

Doelmatig

Je wordt aan het denken gezet

Toegankelijkheid

Breed toepasbaar

De opbouw

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

De (vele) oefeneningen

Praktijkgericht

De verschillende perspectieven/achtergronden van cursisten
en interactie met elkaar

Goede/duidelijke/begrijpelijk informatie

Trainer

Sterke punten crusus



Verbeterpunten cursus  

Open antwoord, iedere deelnemer heeft de gelegenheid gehad deze vraag te beantwoorden. Eén 

deelnemer kon meerdere antwoorden geven. In totaal zijn er N=162 verbeterpunten genoemd. 

 

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

6%

7%

9%

10%

10%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Kritiek op een inhoudelijk aspect van de cursus

Langere periode tussen cursusdagen

Duidelijker aangeven wat men van de cursus kan verwachten

Oefenen met een acteur

Meer onderlinge interactie

Vervolgcursus inleiden

Informatie over bij wie je terecht kan voor vragen

Testvragen

Digitiale problemen (bijv. trainer valt stil)

Niet tevreden over een specifieke opdracht

Contact vooraf/achteraf tussen cursisten bevorderen

Meer praktische informatie

Voorstelronde inkorten

Vooraf huiswerk/informatie geven

Meer ruimte voor persoonlijke inbreng

Niet meer online (mits mogelijk i.v.m. corona)

Extra bijeenkomst

Kleinere groepen

Meer (relevante) voorbeelden gebruiken

Niet te lang blijven hangen in discussies/persoonlijke situaties

Tempo mag hoger

Meer rekening houden met verschillende niveaus cursisten

Meer tijd voor het bespreken van feedback

Documentatie

Inkorten/verdelen over meerdere dagen

Meer structuur

Meer tijd/aandacht voor bepaald onderdeel

Meer ruimte om te oefenen

Te kort/uitbreiden

Vormgeving presentatie/filmpje

Verdieping theorie

Verbeterpunten cursus



 

Tips voor PGOsupport 

Open antwoord, iedere deelnemer heeft de gelegenheid gehad deze vraag te beantwoorden. Eén 

deelnemer kon meerdere antwoorden geven. In totaal zijn er N=73 tips genoemd. 

 

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

4%

4%

4%

8%

10%

12%

18%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Men beter/eerder op de hoogte stellen van aankomende
cursussen

Voorafgaand en tussentijds oefenening/toetsen afnemen

Meer casussen

Goed aan pauze houden

Documentatie die tijdens de training kan worden gebruikt
vooraf opsturen

Mix patiëntvertegenwoordigers en onderzoekers eens door
elkaar

Sneller iets online opstarten als fysiek bijeenkomen niet
mogelijk is

Na iedere module een test

Geluid verbeteren

PGO meer promoten tijdens cursus

Niet te veel online contact houden

Betere/duidelijkere ontvangst op locatie

Tip om de evaluatie te verbeteren

Meer ruimte voor cursisten om elkaar te leren
kennen/netwerken

Locatie moeilijk vindbaar/bereikbaar

Zorg dat je makkelijk/gratis kunt parkeren bij de locatie

Lunch assortiment verbeteren/aanvullen

Wens voor een speciefike/aanvullende cursus

Zorg voor een betere/fijnere locatie

Tips PGOsupport
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Vragenlijst dienstverlening PGOsupport 
 

Onderwerp mail: Uitnodiging kort vragenlijstonderzoek t.b.v. dienstverlening 

PGOsupport   

Beste [NAAM], 

 

Graag vragen wij je medewerking voor een kort vragenlijstonderzoek (10 minuten 

invultijd). 

Op basis van een aanbesteding van VWS,  ondersteunt en adviseert PGOsupport de 

pg-organisaties bij het effectief inbrengen van het patiëntperspectief en het versterken 

van hun organisatie. Dat doen we bijvoorbeeld in de vorm van trainingen en 

cursussen. Daarnaast ondersteunt PGOsupport organisaties en initiatieven die de 

inbreng van het patiënten-en cliëntenperspectief willen vergroten. 

In opdracht van VWS wordt het aanbod en de dienstverlening van PGOsupport 

geëvalueerd. Het gaat specifiek over de dienstverlening van 2018 t/m 2020. De 

resultaten worden gebruikt om te bepalen of de werkzaamheden voortgezet kunnen 

worden en om de dienstverlening te verbeteren door deze (nog) meer te laten 

aansluiten op de behoeftes van jou en andere pg-organisaties. De evaluatie wordt 

uitgevoerd door onderzoeksbureau ResCon.    

We zijn benieuwd hoe jouw organisatie over de diensten en het aanbod van 

PGOsupport denkt. De vragenlijst kan het beste ingevuld worden door diegene in de 

organisatie die op de hoogte is van organisatie brede activiteiten. Als iemand anders 

binnen jouw organisatie geschikter is om deze vragenlijst in te vullen, zou je deze dan 

naar hem of haar willen doorsturen?  

Klik op onderstaande link om de vragenlijst te starten:  

[LINK] 

Alvast hartelijk dank voor je medewerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens PGOsupport, 

Dries Hettinga, Directeur  

 

 

  



 

 

Opzet vragenlijst  

A. De eerste vragen gaan over de diensten waarvan jouw organisatie gebruik 

maakt en de waardering daarvoor.  

 

 

Vraag 1 PGOsupport biedt een breed aanbod en diensten aan1, zoals:  

a) Open cursus aanbod  

b) Cursus op maat  

c) Themabijeenkomst en/of online inspiratiesessie (denk aan impact 

realiseren, De Juiste Zorg op de Juiste Plek, vruchtbare samenwerking) 

d) Korte adviesvraag (per email, telefoon of persoonlijk contact met 

medewerker)  

e) Adviestraject begeleidt door een medewerker van PGOsupport (denk aan 

strategieontwikkeling, impactvol werken, fondsenwerving, 

achterbanraadpleging, etc.)  

f) Gebruik enquêtetool (Spidox) 

g) Website of nieuwsbrief PGOsupport 

h) Website of nieuwsbrief participatiekompas.nl 

i) Huren vergaderruimte 

j) Congres 

 

Heeft jouw organisatie tussen 2018 t/m 2020 gebruik gemaakt van één van 

bovenstaande diensten van PGOsupport? 

1. Ja (ga door naar vraag 3) 

2. Nee  

 

Vraag 2 Wil je hier nog iets over toelichten? (Geen verplichte vraag) ? (alleen tonen 

als vraag 1 = 2, na deze vraag naar onderdeel E) 

______________________________________________________________________ 

 

  

 
1 Hier zullen we een notitie toevoegen: Het aanbod en de diensten van PGOsupport is wellicht 

groter dan waarmee je bekend bent of waar je in eerste instantie aan denkt. Zo biedt 

PGOsupport cursussen aan, maar het heeft bijvoorbeeld ook een eigen enquêtetool en je kunt 

via PGOsupport ook een vergaderruimte huren. Neem daarom het aanbod goed door. 



 

 

Vraag 3 Kun je aangeven van welke diensten jouw organisatie tussen 2018 t/m 2020 

gebruik heeft gemaakt van PGOsupport en of er eventueel interesse voor is?  

(matrix, antwoordopties ja, nee geen interesse, nee wel interesse )  

 

1. Open cursus aanbod  

2. Cursus op maat  

3. Themabijeenkomst en/of online inspiratiesessie (denk aan impact 

realiseren, De Juiste Zorg op de Juiste Plek, vruchtbare samenwerking) 

4. Korte adviesvraag (per email, telefoon of persoonlijk contact met 

medewerker)  

5. Adviestraject begeleid door een medewerker van PGOsupport (denk aan 

strategieontwikkeling, impactvol werken, fondsenwerving, 

achterbanraadpleging, etc.)  

6. Gebruik enquêtetool (Spidox) 

7. Website of nieuwsbrief PGOsupport 

8. Website of nieuwsbrief participatiekompas.nl 

9. Huren vergaderruimte 

10. Congres  

11. Anders, namelijk         

Vraag 4 In hoeverre ben je tevreden over deze ondersteuning? (Hier worden alleen 

de items getoond bij vraag 1 aangeklikt. Matrix vraag met 5 puntschaal 

waarbij: 1 = zeer ontevreden, 2 = ontevreden, 3 = Neutraal, 4 = tevreden, 5 = 

zeer tevreden) 

1. Open cursus aanbod  

2. Cursus op maat  

3. Themabijeenkomst en/of online inspiratiesessie (denk aan impact 

realiseren, de juiste zorg op de juiste plek, vruchtbare samenwerking) 

4. Korte adviesvraag (per email, telefoon of persoonlijk contact met 

medewerker)  

5. Adviestraject begeleid door een medewerker van PGOsupport (denk aan 

strategieontwikkeling, impactvol werken, fondsenwerving, 

achterbanraadpleging, etc.)  

6. Gebruik enquêtetool (Spidox) 

7. Website of nieuwsbrief PGOsupport 

8. Website of nieuwsbrief participatiekompas.nl 

9. Huren vergaderruimte 

10. Congres  

11. Anders, namelijk          

Vraag 4A Wil je hier nog iets over toelichten? (Geen verplichte vraag) 

______________________________________________________________________ 

 

Vraag 5 In hoeverre is corona van invloed geweest op het gebruik van het aanbod en 

de diensten van PGOsupport? (vijfpuntsschaal: helemaal niet tot heel erg) 



 

 

 
Vraag 5A Wil je hier nog iets over toelichten? (Geen verplichte vraag) 

______________________________________________________________________ 

 

 

B. De volgende vragen gaan over representatieve inbreng cliëntperspectief. 

 

Vraag 1 De volgende vragen gaan over in hoeverre jouw organisatie zich ondersteund 

voelt door het aanbod en de diensten van PGOsupport met betrekking tot het 

inbrengen van het cliëntperspectief. Kun je per thema aangeven in hoeverre 

je tevreden bent met de aanpak/dienst van PGOsupport?  Klik n.v.t. aan als 

jouw organisatie geen gebruik maakt van dit onderdeel. 

(antwoordopties zeer ontevreden, ontevreden, neutraal, tevreden, zeer 

tevreden, n.v.t.)  

 

Op het gebied van… 

1. Opzet en uitvoer achterbanraadpleging 

2. Lokale en regionale belangenbehartiging 

3. Inbreng hebben bij wetenschappelijk onderzoek  

4. Inbreng cliëntperspectief bij kwaliteit van zorg (bijv. richtlijnen) 

5. Cursus gastles of workshop verzorgen 

6. Belangenbehartiging 

Vraag 1A Wil je hier nog iets over toelichten? (Geen verplichte vraag) 

______________________________________________________________________ 

 

Vraag 2 Wat mis je in de ondersteuning/het aanbod om de inbreng van het patiënten- 

en cliëntperspectief te vergroten?  

(open antwoord) 

______________________________________________________________________ 

o Ik mis niks. 

 

Vraag 3 Wat heeft jouw organisatie nog nodig om de inbreng van het patiënten- en 

cliëntperspectief te vergroten? 

(open antwoord) 

o Ik heb geen specifieke ondersteuningswensen. 

  



 

 

C. De volgende vragen gaan over (alternatieve) financiering. 

 

Vraag 1 De volgende vragen gaan over in hoeverre jouw organisatie zich ondersteund 

voelt door PGOsupport bij het vinden van (alternatieve) financieringsbronnen. 

Kun je per thema aangeven in hoeverre je tevreden bent over het aanbod en 

de diensten van PGOsupport?  Klik n.v.t. aan als jouw organisatie geen 

gebruik maakt van dit onderdeel. 

(antwoordopties zeer ontevreden, ontevreden, neutraal, tevreden, zeer 

tevreden, n.v.t.)  

1. Het doen van een aanvraag bij een (vermogens)fonds   

2. Het opzetten en uitvoeren van een telemarketingcampagne (denk aan 

contributieverdubbelaar of het nabellen van opzeggers) 

3. Opzetten en uitvoeren van een crowdfundingcampagne  

4. Opzetten van een communicatieplan voor het werven van 

nalatenschappen 

5. Adviseren bij leden- en donateurswervingscampagne 

6. Adviseren en ondersteunen bij  een subsidieaanvraag bij ZonMw en/of 

VWS  

7. Het gebruik van actieplatform DoSupport  

Vraag 1A Wil je hier nog iets over toelichten? (Geen verplichte vraag) 

______________________________________________________________________ 

Vraag 2 Wat mis je in de ondersteuning/het aanbod bij het vinden van (alternatieve) 

financieringsbronnen?  

(open antwoord) 

o Ik mis niks. 

 

Vraag 3 Wat heeft jouw organisatie nog nodig bij het vinden van (alternatieve) 

financiering? 

(open antwoord) 

o Ik heb geen specifieke ondersteuningswensen. 

 

  



 

 

D. De volgende vragen gaan over organisatorische professionalisering. 

 

Vraag 1 De volgende vragen gaan over in hoeverre jouw organisatie zich ondersteund 

voelt door het aanbod en de diensten van PGOsupport bij de 

professionalisering van jouw organisatie. Kun je per thema aangeven in 

hoeverre je tevreden bent met de aanpak van PGOsupport?  Klik n.v.t. aan als 

jouw organisatie geen gebruik maakt van dit onderdeel. 

(antwoordopties zeer ontevreden, ontevreden, neutraal, tevreden, zeer 

tevreden, n.v.t.)  

1. Het verbeteren van de bedrijfsvoering 

2. Ontwikkelen van strategisch denken, opstellen organisatiestrategie 

3. Efficiënt gebruik van communicatiemiddelen 

4. Zichtbaarheid van onze organisatie (sociale media strategie, effectief 

presenteren, blog’s) 

5. Impact: opstellen van verandertheorie/Theory of Change 

6. Lotgenotencontact 

7. Communicatie (sociale media, blog’s, bladen maken, presenteren) 

8. Vrijwilligers management 

Vraag 2A Wil je hier nog iets over toelichten? (Geen verplichte vraag) 

______________________________________________________________________ 

Vraag 2 Wat mis je in de ondersteuning/het aanbod om te groeien naar een sterke en 

actieve organisatie?  

(open antwoord) 

o Ik mis niks. 

 

Vraag 3 Wat heeft jouw organisatie nodig om te groeien naar een sterke en actieve 

organisatie?  

(open antwoord) 

o Ik heb geen specifieke ondersteuningswensen. 

 

 

E. Tot slot 

Tot slot nog een aantal algemene vragen 

 

Vraag 1  Hoeveel leden/donateurs heeft jouw organisatie op dit moment? 

1. 250 of minder leden 

2. 251-1.000 leden 

3. 1.001-2.000 leden 

4. Meer dan 2.000 leden  

5. We hebben geen leden of donateurs 

 

  



 

 

Vraag 2 Hoeveel vrijwilligers zijn er ongeveer betrokken bij jouw organisatie?  

1. 0-10 

2. 11-20 

3. 21-30 

4. 31-40 

5. 41-50 

6. 51+ 

 

Vraag 3 Welke rol heb je binnen uw organisatie? Je kunt meerdere antwoorden 

aanklikken 

1. Directeur 

2. Bestuurder  

3. Medewerker 

4. Vrijwilliger 

5. Anders, namelijk     

 

Vraag 4 Kun je per onderdeel aangeven in hoeverre je tevreden bent over het 

aanbod en de dienstverlening van PGO-support in het algemeen?  

(Matrix vraag met 5 puntschaal waarbij: 1 = zeer ontevreden, 2 = ontevreden, 

3 = neutraal, 4 = tevreden, 5 = zeer tevreden, 6=niet van toepassing) 

 

1. Telefonische bereikbaarheid  

2. Praktische ondersteuning 

3. Kwaliteit communicatie 

4. Snelheid communicatie 

 

Vraag 4A Wil je dit toelichten?   

(open antwoord, niet verplicht) 

 

Vraag 5 Heb je nog opmerkingen of suggesties hoe PGOsupport haar aanbod en 

dienstverlening kan verbeteren? Noteer deze hier: 

(open antwoord, niet verplicht) 
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Gespreksleidraad  

PGOsupport academie 
 

Inleiding  

Aanleiding en doel 

- De komende weken voeren wij in opdracht van VWS een evaluatie uit naar het 

aanbod en de dienstverlening van PGOsupport. Het gaat daarbij specifiek over 

de dienstverlening van 2018 t/m 2020.  

- PGOsupport ondersteunt en adviseert de pg-organisaties bij het effectief 

inbrengen van het patiëntperspectief en het versterken van hun organisatie. Dat 

doen ze bijvoorbeeld in de vorm van trainingen en cursussen. Verder 

ondersteunt PGOsupport organisaties en initiatieven die de inbreng van het 

patiënten-en cliëntenperspectief willen vergroten. 

- Sinds 2016 ontvangt PGOsupport een subsidie van VWS voor hun aanbod en 

dienstsverlening en het is tijd om de balans op te maken om het aanbod en 

dienstverlening te evalueren.  

- We voeren daarvoor deskresearch uit, hebben een vragenlijst uitgezet onder PG 

organisaties en gaan in gesprek met verschillende partijen.  

- Jullie organisaties komen in de top 10 voor als deelnemer aan het 

cursusaanbod. Daarom hebben jullie een goed beeld van de inhoud van dit 

cursusaanbod en is jullie organisatie, samen met een tiental andere 

organisaties, geselecteerd voor een (online) groepsinterview. We zijn benieuwd 

hoe jullie organisatie over de diensten en het aanbod van PGOsupport denkt en 

welke verbeteringen nog mogelijk zijn. 

 

Het interview 

- Duurt twee uur. 

- Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het ondersteuningsaanbod,  

de waardering daarvoor en verbeterkansen die er liggen.  

- Ik wil van het gesprek graag een audio opname maken zodat ik mij kan 

concentreren op de inhoud van het gesprek. Graag jullie toestemming hiervoor. 

Als rapport definitief is zullen de opnames uiteraard gewist worden. 

- De interviews worden verwerkt in een rapportage. Deze informatie zal worden 

gebruikt door VWS om te bepalen of de werkzaamheden voortgezet kunnen 

worden Maar ook om de dienstverlening te verbeteren. 

- Hebben jullie nog vragen voordat we beginnen met het interview? 

 

1. Kennismaking en expertise 

- Kunnen jullie naast jouw naam vertellen bij welke organisatie je werkzaam bent?  

- Kunnen jullie drie woorden noemen die opkomen als je denkt aan het aanbod en 

de dienstverlening van PGOsupport?    

 

  



 
 

2. Gebruik aanbod 

- Kun je kort iets vertellen over het aanbod waar je organisatie tussen 2018-2020 

gebruik van heeft gemaakt?  

[Interviewer: Check of het aanbod en de diensten aan de orde komt en breng het 

eventueel ter sprake:  

a. Open cursus aanbod  

b. Cursus op maat  

c. Themabijeenkomst en/of online inspiratiesessie (denk aan impact 

realiseren, De Juiste Zorg op de Juiste Plek, vruchtbare samenwerking) 

d. Korte adviesvraag (per email, telefoon of persoonlijk contact met 

medewerker)  

e. Adviestraject begeleidt door een medewerker van PGOsupport (denk aan 

strategieontwikkeling, impactvol werken, fondsenwerving, 

achterbanraadpleging, etc.)  

f. Gebruik enquêtetool (Spidox) 

g. Website of nieuwsbrief PGOsupport 

h. Website of nieuwsbrief participatiekompas.nl 

i. Huren vergaderruimte 

j. Congres] 

 

 

3. Algemene ervaringen met PGO support  

- Kunnen jullie kort iets vertellen over de ervaringen met PGO support? /Hoe 

hebben jullie de samenwerking met PGO support ervaren? [Interviewer: Focus 

op de ondersteuning tussen 2018-2020] 

- Wat verliep daarin goed en waar liggen de verbeterpunten? Specifiek inzoomen 

op:  

o Zichtbaarheid aanbod en mogelijkheden 

o Helderheid processen 

o Vraaggestuurd werken 

o Deskundigheid ondersteuning en advisering 

- Hebben jullie de indruk dat PGO support en haar dienstverlening/aanbod en 

ondersteuning voldoende bekend is bij de pg-organisaties?  

o Zo nee: Wat is er voor nodig om dat te verbeteren. 

  



 
 

4. Waardering aanbod en ondersteuning PGO support 

- Wat is de waardering voor de geboden ondersteuning en advisering vanuit PGO 

support? Specifiek inzoomen op:  

o Geluiden uit het veld 

o Ondersteuning geboden voor de eigen organisatie  

- Wat zijn sterke punten van het aanbod van en ondersteuning door PGO 

support?  

- Wat missen jullie nog in het ondersteuningsaanbod van PGO support? Specifiek 

inzoomen op: 

o De aandachtsgebieden (representatieve inbreng cliëntperspectief, 

alternatieve financieringsbronnen, organisatorische professionalisering 

en kennisdatabank) 

o Doelgroepen (directeuren, bestuur, vrijwilligers) 

- Heeft corona invloed gehad, en zo ja hoe, op de geboden ondersteuning en 

advisering?  

o Hoe is PGO support daarmee omgegaan in de ondersteuning/advisering?  

 

 

5. Effect ondersteuning  

- In hoeverre leidt de ondersteuning en advisering vanuit PGO support tot:   

o Effectieve inbreng patiëntperspectief? 

o Versterken van jullie organisatie? 

o Versterken van pg-organisaties in het algemeen?   

 

 

6. Kansen toekomst 

- Welke kansen zien jullie voor PGO support om jullie zo goed mogelijk te 

ondersteunen bij het effectief inbrengen van het patiëntenperspectief en het 

versterken van jullie organisatie? / Hebben jullie nog tips?  

o Wat is nodig om dat te realiseren?  

- Op welke toekomstige uitdagingen moet ingespeeld worden?  

o Welke oplossingen zie je daarvoor?   

- Zijn er organisaties in het veld waarvan we kunnen leren?  

 

 

7. Afronding  

- Als jullie PGO support een laatste advies zouden mogen geven, waar de 

prioritering zou moeten liggen bij het verbeteren van de dienstverlening, welk 

advies zouden jullie dan geven?   

- Zijn er nog zaken die volgens jullie belangrijk zijn, maar nog niet besproken? 

- Mogen we jullie eventueel nog benaderen voor aanvullende vragen mocht daar 

behoefte aan zijn?  

- Dank voor jullie deelname  
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Gespreksleidraad  

Vertegenwoordigers afnemers aanbod PGOsupport 
 

Inleiding  

Aanleiding en doel 

- De komende weken voeren wij in opdracht van VWS een evaluatie uit naar het 

aanbod en de dienstverlening van PGOsupport. Het gaat daarbij specifiek over 

de dienstverlening van 2018 t/m 2020.  

- PGOsupport ondersteunt en adviseert de pg-organisaties bij het effectief 

inbrengen van het patiëntperspectief en het versterken van hun organisatie. Dat 

doen ze bijvoorbeeld in de vorm van trainingen en cursussen. Verder 

ondersteunt PGOsupport organisaties en initiatieven die de inbreng van het 

patiënten-en cliëntenperspectief willen vergroten. 

- Sinds 2016 ontvangt PGOsupport daarvoor een subsidie van VWS en het is tijd 

om de balans op te maken om het aanbod en dienstverlening te evalueren.  

- We voeren daarvoor deskresearch uit, hebben we een vragenlijst uitgezet onder 

PG organisaties en we gaan in gesprek met verschillende partijen.  

- Ook vertegenwoordigers die gebruik hebben gemaakt van het aanbod van 

PGOSupport mag in het rijtje niet ontbreken om informatie op te halen.  

- Jullie organisatie heeft in de afgelopen drie jaar gebruik gemaakt van de 

diensten van PGOsupport. Daarom heeft jullie organisatie een goed beeld van 

de inhoud van het aanbod, de waardering daarvoor en eventuele 

verbeterpunten. Dat is de reden dat jullie organisatie is geselecteerd voor een 

interview. [Interviewer check vooraf van welk aanbod gebruik is gemaakt] 

 

Het interview 

- Duurt 30-45 minuten. 

- Onderwerpen die zullen worden besproken zijn onder andere het 

ondersteuningsaanbod, het gebruik van de diensten van PGOsupport, de 

waardering daarvoor en verbeterkansen die er zijn voor de toekomst.  

- Ik wil van het gesprek graag een audio opname maken zodat ik mij kan 

concentreren op de inhoud van het gesprek. Graag jullie toestemming hiervoor. 

Als rapport definitief is zullen de opnames uiteraard gewist worden. 

- De interviews worden verwerkt in een rapportage. Deze informatie zal worden 

gebruikt door VWS om te bepalen of de werkzaamheden voortgezet kunnen 

worden Maar ook om de dienstverlening te verbeteren. 

- Heb je nog vragen voordat ik begin met het interview? 

 

1. Kennismaking en expertise 

- Kun je naast je naam vertellen bij welke organisatie je werkzaam bent?  

- Kun je drie woorden noemen die opkomen als je denkt aan het aanbod en de 

dienstverlening van PGOsupport?    

 

  



 
 

2. Gebruik aanbod 

- Kun je kort iets vertellen over het aanbod waar je organisatie tussen 2018-2020 

gebruik van heeft gemaakt?  

[Interviewer: Check of het aanbod en de diensten aan de orde komt en breng het 

eventueel ter sprake:  

a. Open cursus aanbod  

b. Cursus op maat  

c. Themabijeenkomst en/of online inspiratiesessie (denk aan impact 

realiseren, De Juiste Zorg op de Juiste Plek, vruchtbare samenwerking) 

d. Korte adviesvraag (per email, telefoon of persoonlijk contact met 

medewerker)  

e. Adviestraject begeleidt door een medewerker van PGOsupport (denk aan 

strategieontwikkeling, impactvol werken, fondsenwerving, 

achterbanraadpleging, etc.)  

f. Gebruik enquêtetool (Spidox) 

g. Website of nieuwsbrief PGOsupport 

h. Website of nieuwsbrief participatiekompas.nl 

i. Huren vergaderruimte 

j. Congres] 

 

3. Algemene ervaringen met PGOsupport  

- Kun je kort iets vertellen over de ervaringen met PGOsupport? /Hoe heb je de 

samenwerking met PGOsupport ervaren? [Interviewer: Focus op de 

ondersteuning tussen 2018-2020] 

- Wat verliep daarin goed en waar liggen de verbeterpunten? Specifiek inzoomen 

op:  

o Zichtbaarheid aanbod en mogelijkheden 

o Helderheid processen 

o Vraaggestuurd werken 

o Deskundigheid ondersteuning en advisering 

- Heb je de indruk dat PGOsupport en haar dienstverlening/aanbod en 

ondersteuning voldoende bekend is bij de pg-organisaties?  

o Zo nee: Wat is er voor nodig om dat te verbeteren. 

 

4. Waardering aanbod en ondersteuning PGOsupport 

- Wat is de waardering voor de geboden ondersteuning en advisering vanuit 

PGOsupport? Specifiek inzoomen op:  

o Geluiden uit het veld 

o Ondersteuning geboden voor de eigen organisatie  

- Wat zijn sterke punten van het aanbod van en ondersteuning door PGOsupport?  

- Wat mis je nog in het ondersteuningsaanbod van PGOsupport? Specifiek 

inzoomen op: 

o De aandachtsgebieden (representatieve inbreng cliëntperspectief, 

alternatieve financieringsbronnen, organisatorische professionalisering 

en kennisdatabank) 

o Doelgroepen (directeuren, bestuur, vrijwilligers) 



 
 

- Heeft corona invloed gehad, en zo ja hoe, op de geboden ondersteuning en 

advisering?  

o Hoe is PGOsupport daarmee omgegaan in de ondersteuning/advisering?  

 

5. Effect ondersteuning  

- In hoeverre leidt de ondersteuning en advisering vanuit PGOsupport tot:   

o Effectieve inbreng patiëntperspectief? 

o Versterken van jullie organisatie? 

o Versterken van pg-organisaties in het algemeen?   

 

6. Kansen toekomst 

- Welke kansen zie je voor PGOsupport om jullie organisatie zo goed mogelijk te 

ondersteunen bij het effectief inbrengen van het patiëntenperspectief en het 

versterken van jullie organisatie? / Heb je nog tips?  

o Wat is nodig om dat te realiseren?  

- Op welke toekomstige uitdagingen moet ingespeeld worden?  

o Welke oplossingen zie je daarvoor?   

- Zijn er organisaties in het veld waarvan we kunnen leren?  

 

7. Afronding  

- Als je PGOsupport een laatste advies zouden mogen geven, waar de prioritering 

zou moeten liggen bij het verbeteren van de dienstverlening, welk advies 

zouden jullie dan geven?   

- Zijn er nog zaken die volgens jouw belangrijk zijn, maar nog niet besproken? 

- Mogen we je  eventueel nog benaderen voor aanvullende vragen mocht daar 

behoefte aan zijn?  

- Dank voor je deelname  
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Gespreksleidraad  

Directeurennetwerk 
 

Inleiding  

Aanleiding en doel 

- De komende weken voeren wij in opdracht van VWS een evaluatie uit naar het 

aanbod en de dienstverlening van PGOsupport. Het gaat daarbij specifiek over 

de dienstverlening van 2018 t/m 2020.  

- PGOsupport ondersteunt en adviseert de pg-organisaties bij het effectief 

inbrengen van het patiëntperspectief en het versterken van hun organisatie. Dat 

doen ze bijvoorbeeld in de vorm van trainingen en cursussen. Op verzoek van 

het directeurennetwerk is destijds ook een specifieke masterclass voor 

directeuren in het aanbod opgenomen. Verder ondersteunt PGOsupport 

organisaties en initiatieven die de inbreng van het patiënten-en 

cliëntenperspectief willen vergroten. 

- Sinds 2016 ontvangt PGOsupport daarvoor een subsidie van VWS en het is tijd 

om de balans op te maken om het aanbod en dienstverlening te evalueren.  

- We voeren daarvoor deskresearch uit, zullen een vragenlijst uitzetten onder PG 

organisaties en gaan in gesprek met verschillende partijen.  

- Ook het directeurennetwerk mag in het rijtje niet ontbreken om informatie op te 

halen.  

 

Het interview 

- Duurt 30-45 minuten. 

- Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het gebruik van de diensten 

van PGO support, de waardering daarvoor en verbeterkansen die er liggen.  

- Ik wil van het gesprek graag een audio opname maken zodat ik mij kan 

concentreren op de inhoud van het gesprek. Graag jullie toestemming hiervoor. 

Als rapport definitief is zullen de opnames uiteraard gewist worden. 

- De interviews worden verwerkt in een rapportage. Deze informatie zal worden 

gebruikt door VWS om te bepalen of de werkzaamheden voortgezet kunnen 

worden Maar ook om de dienstverlening te verbeteren. 

- Hebben jullie nog vragen voordat we beginnen met het interview? 

 

1. Kennismaking en expertise 

- Kunnen jullie naast jouw naam vertellen bij welke organisatie je werkzaam bent?  

- Kunnen jullie drie woorden noemen die opkomen als je denkt aan het aanbod en 

de dienstverlening van PGOsupport?    

 

  



 
 

2. Algemene ervaringen met PGO support  

- Kunnen jullie kort iets vertellen over de ervaringen met PGO support? /Hoe 

hebben jullie de samenwerking met PGO support ervaren? [Interviewer: Focus 

op de ondersteuning tussen 2018-2020] 

- Wat verliep daarin goed en waar liggen de verbeterpunten? Specifiek inzoomen 

op:  

o Zichtbaarheid aanbod en mogelijkheden 

o Helderheid processen 

o Vraaggestuurd werken 

o Deskundigheid ondersteuning en advisering 

- Hebben jullie de indruk dat PGO support en haar dienstverlening/aanbod en 

ondersteuning voldoende bekend is bij de pg-organisaties?  

o Zo nee: Wat is er voor nodig om dat te verbeteren. 

 

3. Waardering aanbod en ondersteuning PGO support 

- Wat is de waardering voor de geboden ondersteuning en advisering vanuit PGO 

support? Specifiek inzoomen op:  

o Geluiden uit het veld 

o Ondersteuning geboden voor de eigen organisatie  

o De jaarlijkse masterclass voor directeuren 

- Wat zijn sterke punten van het aanbod van en ondersteuning door PGO 

support?  

- Wat missen jullie nog in het ondersteuningsaanbod van PGO support? Specifiek 

inzoomen op: 

o De aandachtsgebieden (representatieve inbreng cliëntperspectief, 

alternatieve financieringsbronnen, organisatorische professionalisering 

en kennisdatabank) 

o Doelgroepen (directeuren, bestuur, vrijwilligers) 

- Heeft corona invloed gehad, en zo ja hoe, , op de geboden ondersteuning en 

advisering?  

o Hoe is PGO support daarmee omgegaan in de ondersteuning/advisering?  

 

4. Effect ondersteuning  

- In hoeverre leidt de ondersteuning en advisering vanuit PGO support tot:   

o Effectieve inbreng patiëntperspectief? 

o Versterken van jullie organisatie? 

o Versterken van pg-organisaties in het algemeen?   

 

5. Kansen toekomst 

- Welke kansen zien jullie voor PGO support om jullie zo goed mogelijk te 

ondersteunen bij het effectief inbrengen van het patiëntenperspectief en het 

versterken van jullie organisatie? / Hebben jullie nog tips?  

o Wat is nodig om dat te realiseren?  

- Op welke toekomstige uitdagingen moet ingespeeld worden?  

o Welke oplossingen zie je daarvoor?   

- Zijn er organisaties in het veld waarvan we kunnen leren?  

 



 
 

6. Afronding  

- Als jullie PGO support een laatste advies zouden mogen geven, waar de 

prioritering zou moeten liggen bij het verbeteren van de dienstverlening, welk 

advies zouden jullie dan geven?   

- Zijn er nog zaken die volgens jullie belangrijk zijn, maar nog niet besproken? 

- Mogen we jullie eventueel nog benaderen voor aanvullende vragen mocht daar 

behoefte aan zijn?  

- Dank voor jullie deelname  
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Gespreksleidraad  

Directeur 
 

Kennismaking en expertise 

- Kunnen jullie drie woorden noemen die opkomen als je denkt aan het aanbod en 

de dienstverlening van PGOsupport?    

 

Samenwerking in het veld  

- Kunnen jullie kort iets vertellen over de ervaringen met de koepelorganisaties? 

Specifiek inzoomen op:  

o Vertrouwen 

o Helderheid processen 

- Waarin versterken jullie elkaar?  

- Waar liggen de verbeterpunten?  

 

Solide bedrijfsvoering 

- De bedrijfsvoering heeft met een samenspel van verschillende factoren te 

maken, namelijk: 

o de processen, 

o de mensen die ze uitvoeren, 

o de systemen die mensen en processen ondersteunen, 

o de doelen die je daarmee wilt bereiken, 

o de omgeving die heel verschillende dingen vraagt. 

- Kun je iets vertellen over de bedrijfsvoering van PGOsupport?  

- Wat gaat daarin goed en waar liggen de verbeterpunten?  

o Wat vraagt het veld en waar liggen de grenzen van de aanbesteding?  

o Verlopen de processen optimaal?  

o In hoeverre leveren jullie de ‘output’ op een effectieve en efficiënte 

manier? 

o Hoe liggen al deze waarden ten opzichte van andere organisaties, in je 

eigen branche en in andere sectoren? 

- Hoe zorg je ervoor dat jullie medewerkers voldoende in staat zijn om maatwerk 

te leveren en in te spelen op de klantvraag?  

- Als een nieuwe medewerker start bij PGOsupport, hoe wordt deze 

meegenomen in de werkzaamheden?  

- Hoe monitoren jullie werkzaamheden en strategie? 

- Met welke risico’s in de bedrijfsvoering hebben jullie te maken?  

o Hoe gaan jullie om met het afdekken van deze risico’s? 

- Hoe meten jullie de impact van jullie aanbod en diensten?   

 

  



 
 

Kansen toekomst 

- Welke kansen zien jullie vanuit PGOsupport om pg-organisaties zo goed 

mogelijk te ondersteunen bij het effectief inbrengen van het 

patiëntenperspectief en het versterken van jullie organisatie? Specifiek 

inzoomen op: 

o Terugloop leden aantal 

o Behoeftes jonge vrijwilligers 

o Werven, opleiden en behouden personeel 

o Nieuwe subsidiekader 2024 

o Duid begrip impact & bereik 

o Aandacht voor gehele speelveld  

o Verdiepend aanbod 

- Op welke toekomstige uitdagingen moet ingespeeld worden?  

o Welke oplossingen zie je daarvoor?   

- Hoe zouden pg-organisaties in de toekomst beter ondersteund kunnen worden? 

o Wat is nodig om dat te realiseren?  

o Wat vraagt dat van de dienstverleningsovereenkomst met VWS? 

 

Afronding  

- Als jullie VWS een laatste advies zouden mogen geven, welk advies zouden 

jullie dan geven?   

- Zijn er nog zaken die volgens jullie belangrijk zijn, maar nog niet besproken? 

- Mogen we jullie eventueel nog benaderen voor aanvullende vragen mocht daar 

behoefte aan zijn?  

- Dank voor jullie deelname  
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Gespreksleidraad  

Medewerkers PGOsupport 
 

Inleiding  

Aanleiding en doel 

- De komende weken voeren wij in opdracht van VWS een evaluatie uit naar het 

aanbod en de dienstverlening van PGOsupport. Het gaat daarbij specifiek over 

de dienstverlening van 2018 t/m 2020.  

- PGOsupport ondersteunt en adviseert de pg-organisaties bij het effectief 

inbrengen van het patiëntperspectief en het versterken van hun organisatie. Dat 

doen ze bijvoorbeeld in de vorm van trainingen en cursussen. Verder 

ondersteunt PGOsupport organisaties en initiatieven die de inbreng van het 

patiënten-en cliëntenperspectief willen vergroten. 

- Sinds 2016 ontvangt PGOsupport een subsidie van VWS voor hun aanbod en 

dienstsverlening en het is tijd om de balans op te maken om het aanbod en 

dienstverlening te evalueren.  

- We voeren daarvoor deskresearch uit, hebben een vragenlijst uitgezet onder PG 

organisaties en zijn in gesprek met zowel pg-organisaties als de koepels.  

- Maar een gesprek met jullie zelf naast de directie mag niet ontbreken.  

 

Het interview 

- Duurt 1,5 uur. 

- Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de ervaringen met pg-

organisaties, verbeterkansen die er liggen, ondersteuning vanuit de organisatie, 

en kansen voor de toekomst.  

- Ik wil van het gesprek graag een audio opname maken zodat ik mij kan 

concentreren op de inhoud van het gesprek. Graag jullie toestemming hiervoor. 

Als rapport definitief is zullen de opnames uiteraard gewist worden. 

- De interviews worden verwerkt in een rapportage. Deze informatie zal worden 

gebruikt door VWS om te bepalen of de werkzaamheden voortgezet kunnen 

worden Maar ook om de dienstverlening te verbeteren. 

- Hebben jullie nog vragen voordat we beginnen met het interview? 

 

1. Kennismaking en expertise 

- Kunnen jullie drie woorden noemen die opkomen als je denkt aan het aanbod 

en de dienstverlening van PGOsupport?    

 

2. Algemene ervaringen met PG-organisaties  

- Kunnen jullie kort iets vertellen over de ervaringen met PG-organisaties? /Hoe 

hebben jullie de samenwerking met pg-organisaties ervaren? [Interviewer: 

Focus op de ondersteuning tussen 2018-2020] 

- Wat verliep daarin goed en waar liggen de verbeterpunten? Specifiek inzoomen 

op:  

o Zichtbaarheid aanbod en mogelijkheden 



 
 

o Helderheid processen 

o Vraaggestuurd werken 

- Hebben jullie de indruk dat PGO support en haar dienstverlening/aanbod en 

ondersteuning voldoende bekend is bij de pg-organisaties?  

o Zo nee: Wat is er voor nodig om dat te verbeteren. 

 

3. Waardering aanbod en ondersteuning PGO support 

- Wat zijn sterke punten van het aanbod van en ondersteuning door PGO 

support?  

- Wat missen jullie zelf nog in jullie ondersteuningsaanbod? Specifiek inzoomen 

op: 

o De aandachtsgebieden (representatieve inbreng cliëntperspectief, 

alternatieve financieringsbronnen, organisatorische professionalisering 

en kennisdatabank) 

o Doelgroepen (directeuren, bestuur, vrijwilligers) 

- Heeft corona invloed gehad, en zo ja hoe, op de geboden ondersteuning en 

advisering?  

o Hoe hebben jullie daarop ingespeeld in de ondersteuning/advisering?  

 

4. Effect ondersteuning  

- In hoeverre leidt de ondersteuning en advisering tot:   

o Effectieve inbreng patiëntperspectief? 

o Versterken van jullie organisatie? 

o Versterken van pg-organisaties in het algemeen?   

 

5. Solide bedrijfsvoering 

- De bedrijfsvoering heeft met een samenspel van verschillende factoren te 

maken, namelijk: 

o de processen, 

o de mensen die ze uitvoeren, 

o de systemen die mensen en processen ondersteunen, 

o de doelen die je daarmee wilt bereiken, 

o de omgeving die heel verschillende dingen vraagt. 

- Kun je iets vertellen over de bedrijfsvoering van PGOsupport?  

- Wat gaat daarin goed en waar liggen de verbeterpunten?  

o Wat vraagt het veld en waar liggen de grenzen van de aanbesteding?  

o Verlopen de processen optimaal?  

o In hoeverre leveren jullie de ‘output’ op een effectieve en efficiënte 

manier? 

o Hoe liggen al deze waarden ten opzichte van andere organisaties, in je 

eigen branche en in andere sectoren? 

- Hoe wordt ervoor gezorgd dat jullie voldoende in staat worden gesteld om 

maatwerk te leveren en in te spelen op de klantvraag?  

 

6. Kansen toekomst 

- Welke kansen zien jullie vanuit PGOsupport om pg-organisaties zo goed 

mogelijk te ondersteunen bij het effectief inbrengen van het 



 
 

patiëntenperspectief en het versterken van jullie organisatie? Specifiek 

inzoomen op: 

o Terugloop leden aantal 

o Behoeftes jonge vrijwilligers 

o Werven, opleiden en behouden personeel 

o Nieuwe subsidiekader 2024 

o Duid begrip impact & bereik 

o Aandacht voor gehele speelveld  

o Verdiepend aanbod 

- Op welke toekomstige uitdagingen moet ingespeeld worden?  

o Welke oplossingen zie je daarvoor?   

- Hoe zouden pg-organisaties in de toekomst beter ondersteund kunnen worden? 

o Wat is nodig om dat te realiseren?  

o Wat vraagt dat van de dienstverleningsovereenkomst met VWS? 

 

7. Afronding  

- Als jullie VWS een laatste advies zouden mogen geven, welk advies zouden 

jullie dan geven?   

- Zijn er nog zaken die volgens jullie belangrijk zijn, maar nog niet besproken? 

- Mogen we jullie eventueel nog benaderen voor aanvullende vragen mocht daar 

behoefte aan zijn?  

- Dank voor jullie deelname  



 
 

Bijlage 8 

 

Overzicht aanbod en dienstverlening  

2018 t/m 2020 
 

Dienst Thema Aantal 

Cursus aanbod Representatieve inbreng cliëntenperspectief  2018: 20 typen cursussen, 26 gegeven cursussen en 328 deelnemers 

2019: 16 typen cursussen, 27 gegeven cursussen en 277 deelnemers 
2020: 9 typen cursussen, 15 gegeven cursussen en 140 deelnemers 

Organisatorische professionalisering 2018: 27 typen cursussen, 43 gegeven cursussen en 382 deelnemers 
2019: 27 typen cursussen, 45 gegeven cursussen en 378 deelnemers 
2020: 24 typen cursussen, 37 gegeven cursussen en 438 deelnemers s 

Aanboren financieringsbronnen  2018: 4 typen cursussen, 5 gegeven cursussen en 58 deelnemers 
2019: 8 typen cursussen, 9 gegeven cursussen en 101 deelnemers 
2020: 4 typen cursussen, 4 gegeven cursussen en 54 deelnemers  

Extra aanbod 2018: 4 typen cursussen, 4 gegeven cursussen en 132 deelnemers 
2019: 3 typen cursussen, 3 gegeven cursussen en 85 deelnemers 
2020: 5 typen cursussen, 5 gegeven cursussen en 361 deelnemers 

Cursus op maat Representatieve inbreng cliëntenperspectief  

 

2018: 8 cursussen en 91 deelnemers 
2019: 17 cursussen en 186 deelnemers 
2020: 19 cursussen en 200 deelnemers 

Organisatorische professionalisering 2018: 41 cursussen en 472 deelnemers 
2019: 33 cursussen en 380 deelnemers 
2020: 15 cursussen en 140 deelnemers 

Adviesvragen >4 uur AVG 

Achterbanraadpleging 

Kwaliteitsverbetertrajecten 

Richtlijnontwikkeling 

Strategieontwikkeling 

Backoffice 

2018: 29 pg-organisaties  

2019: 31 pg-organisaties  

2020: 12 pg-organisaties  

  



 
 

Adviesvragen < 4 uur Diverse thema’s  2018: 757 advies en ondersteuning 

2019:750 advies en ondersteuning 

2020: 433 advies en ondersteuning 

Adviestrajecten Crowdfunding  2018: 3 pg-organisaties; 2019: 4 pg-organisaties; 2020: 2 pg-organisaties 

 Acties derden 2018: 0 pg-organisaties; 2019: 25 pg-organisaties; 2020: 11 pg-organisaties 

 Nalatenschappen 2018: 6 pg-organisaties; 2019: 31 pg-organisaties; 2020: 5 pg-organisaties 

 Telemarketing 2018: 7 pg-organisaties; 2019: 0 pg-organisaties; 2020: 1 pg-organisaties 

 Ledenwerving 2018: 2 pg-organisaties; 2019: 0 pg-organisaties; 2020: 0 pg-organisaties 

 Verbinding met je achterban 2018: 11 pg-organisaties; 2019: 0 pg-organisaties; 2020: 0 pg-organisaties 

 Bestuursadvisering 2018: 0 pg-organisaties; 2019: 15 pg-organisaties; 2020: 0 pg-organisaties 

 Strategie advisering 2018: 0 pg-organisaties; 2019: 22 pg-organisaties; 2020: 7 pg-organisaties 

 Samenwerkingsadvisering 2018: 14 pg-organisaties; 2019: 9 pg-organisaties; 2020: 3 pg-organisaties 

 Organisatie ontwikkeling 2018: 40 pg-organisaties; 2019: 0 pg-organisaties; 2020: 0 pg-organisaties 

 Verandertheorie   2018: 0 pg-organisaties; 2019: 0 pg-organisaties; 2020: 2 pg-organisaties 

 Crisis interventie   2018: 0 pg-organisaties; 2019: 0 pg-organisaties; 2020: 2 pg-organisaties 

 Teambuilding   2018: 0 pg-organisaties; 2019: 0 pg-organisaties; 2020: 2 pg-organisaties 

 

Crowdfunding-

platform 

Dosupport 

Financiële gezondheid d.m.v. crowdfunding en acties. 

Acties varieren van iemand die stomahoesjes maakt tot 

mensen die marathons lopen en Zuid Europa 

doorfietsen  

2018: 7 pg-organisaties en € 42.573,34 opgehaald 

2019: 9 pg-organisaties en € 108.439,09 opgehaald 

2020: 12 pg-organisaties en € 78.738,32 opgehaald 

 

SROI  2020: 38 deelnemers 

 

EUPATI Representatieve inbreng cliëntenperspectief  

 

2019 - 2020: 18 deelnemers gestart waarvan 16 afgerond  

  



 
 

Website PGOsupprt  2018: 31.934 unieke bezoekers 

2019: 34.331 unieke bezoekers 

2020: 35.833 unieke bezoekers 

 

Participatiekompas  2018: -  

2019: 9.866 unieke bezoekers (sinds maart 2019 gestart) 

2020: 11.281 unieke bezoekers 

 

Nieuwsbrief 

abbonees 

 2018: 2.150 abbonees 

2019: 2.605 abbonees 

2020: 2.836 abbonees 

 

Sociale media - 

Twitter 

 2018: 2.577 volgers 

2019: 3.636 volgers 

2020: 3.848 volgers 

 

Sociale media - 

LinkedIn 

 2018: 643 volgers en 978 leden 

2019: 987 volgers en 1.316 leden 

2020: 1.800 volgers en 1.457 leden 

 

Vergaderzalen Verhuurd 2018: 133 organisaties, 572 keren 

2019: 129 organisaties, 535 keren 

2020: 85 organisaties, 212 keren 
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Bijlage 9 

 

Open antwoorden vragenlijst gestructureerd  
 

PGOsupport biedt een breed aanbod en diensten aan, zoals:  

a) Open cursus aanbod  

b) Cursus op maat  

c) Themabijeenkomst en/of online inspiratiesessie (denk aan impact 

realiseren, De Juiste Zorg op de Juiste Plek, vruchtbare samenwerking) 

d) Korte adviesvraag (per email, telefoon of persoonlijk contact met 

medewerker)  

e) Adviestraject begeleidt door een medewerker van PGOsupport (denk aan 

strategieontwikkeling, impactvol werken, fondsenwerving, 

achterbanraadpleging, etc.)  

f) Gebruik enquêtetool (Spidox) 

g) Website of nieuwsbrief PGOsupport 

h) Website of nieuwsbrief participatiekompas.nl 

i) Huren vergaderruimte 

j) Congres 

 

Wil je hier nog iets over toelichten? ( 

• Volgens VWS-medewerkers zijn wij ongewenst bij PGO Support. 

 

Kun je aangeven van welke diensten jouw organisatie tussen 2018 t/m 2020 gebruik 

heeft gemaakt van PGOsupport en of er eventueel interesse voor is?  

Anders, namelijk: 

• Terugkoppeling met professionals die uitleg hadden gegeven 

• Periodieke afspraken 

• Wegwijs gemaakt voor de invoering van de AVG 

• Informatie doorgegeven over actuele ontwikkelingen 

• Samenwerkingspartner 

• Collegiaal overleg 

 

In hoeverre ben je tevreden over deze ondersteuning? 

Wil je hier nog iets over toelichten? 

• Nee (N = 16) 

• Niet van toepassing (n.v.t.) (N = 2) 

 

Ervaringen dienstverlening algemeen 

• We hebben altijd snel antwoord gekregen op vragen en PGOsupport was heel 

behulpzaam bij het opzetten van de achterbanraadpleging. 

• Het is fijn om raadpleging te kunnen doen. 

• Onze vragen werden duidelijk en overzichtelijk en vriendelijk beantwoord. 

• PGOsupport is onmisbaar voor kleine organisaties. Hoe zieker de medewerkers 

van de deelnemende organisaties hoe genialer de online deelname zodat ook zij 
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zich verder ontwikkelen. Wij hopen dan ook dat dit blijft bestaan naast live 

deelname. 

• Het contact is altijd goed, PGOsupport weet precies waar wij als 

patiëntenvereniging tegenaan kunnen lopen en kan daardoor gericht advies 

geven. 

• PGOsupport is een partij waar wij met al onze uitdagingen terecht kunnen. Wij 

hopen dan ook oprecht dat PGOsupport deze rol de komende jaren kan blijven 

vervullen. 

• Fijn dat de mensen van PGOsupport ons hebben geholpen of verder te komen. 

• Ik hoor van vrijwilligers enthousiaste geluiden over de cursussen. 

• Goede ondersteuning ook aan ons vrijwilligersnetwerk. Het is bovendien 

aanvullend op ons werk. 

 

Toegankelijkheid 

• Professioneel, laagdrempelig, vriendelijk. 

• Prima organisatie, deskundige medewerkers. 

• Blij met toegankelijkheid, goede kwaliteit en lage kosten. 

 

Vergaderruimte 

• Vanaf 2020 is huren vergaderruimte minder aantrekkelijk door de beperkte 

parkeergelegenheid. Door corona maatregelen zijn de meeste zalen nu te klein 

voor ons. 

• Zou mooi zijn als de vergaderruimte ook geschikt zou zijn om zowel off- als 

online te kunnen communiceren met een vergadering. 

• De huur van vergaderruimte biedt naar onze mening te weinig mogelijkheden in 

de volgende zin: het is niet mogelijk voor een heel kalenderjaar te reseveren, 

waardoor onze organisatie geen jaarplanning kan maken. Eerst kon dat wel. Als 

we binnenkort weer fysiek kunnen vergaderen, zou het positief zijn als dat weer 

wel kan. 

• We hebben tot medio 2018 vrij frequent vergaderruimte gehuurd. Vanwege 

veranderingen in het bestuur zijn we naar een centralere locatie verhuisd. Vanaf 

2020 digitaal! 

 

Niveau en inhoud cursusaanbod 

• Inhoud voldeed aan de verwachtingen voor onze vereniging. 

• T.a.v. het cursusaanbod over opleiden vrijwilligers daar ervaren we nu wat 

lange wachttijden. Dat zou vaker mogen zijn. 

• Cursussen vaak (te) laag niveau, te weinig dingen die we niet allang weten. 

Huren vergaderruimte: voor onze regio Utrecht OK, voor landelijke 

bijeenkomsten ongeschikt, want onvoldoende goed bereikbaar met OV en 

parkeren is rampzalig. 

• Het niveau van de cursussen is laag /beginners. Graag meer aanbod op hoger 

niveau. 

• Open cursus aanbod kan veel meer online en ook in e-learning waardoor je 

minder vast zit aan data.  
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• De basis trainingen zou ik vaker aangeboden willen zien en de maatwerk 

trainingen zou ik graag echt verdiepend voor de specifieke organisatie en vraag 

willen zien. 

• Het opmaat traject hebben we vroegtijdig beëindigd, omdat het niet voldeed 

aan onze verwachtingen en het teveel tijd kostte. 

• Cursus op maat met tevredenheid besproken na klacht indienen. 

• De tevredenheid over de cursus op maat is ook afhankelijk van wat we ermee 

bereikt hebben, en dat is mede afhankelijk van onze eigen inzet (als bestuur). 

Die bleek onvoldoende, waardoor de cursus/hulp niet aansloeg.  

• Dat ligt dus vooral aan onszelf, maar misschien ook een beetje aan de cursus, 

die kennelijk onvoldoende aansluiting vond. 

 

Informatievoorziening 

• PGOsupport is ooit gestart t.b.v. ondersteuning aan de patiëntenorganisaties. 

VWS vond toen 'professionalisering' belangrijk en dat kon toen niet bij de 

bestaande koepels belegd worden. In de loop der jaren is PGO Support een 

eigen koers gaan lopen en het is mij/ons onduidelijk wat nu de status van PGO 

Support is. Er komt veel info (nieuwsbrieven) met soms ook nuttige info en het 

huren van een locatie is perfect. Maar de exacte meerwaarde is voor ons niet 

duidelijk. 

• Ik kreeg onvolledige informatie die pas in een later stadium werd verduidelijkt. 

Dat gaf veel extra werk voor ons met een negatief resultaat voor onze 

dienstverlening. 

• Zeer teleurgesteld hulp bij eerste keer instellingssubsidie aanvraag VWS. 

• Met medewerking van PGO medewerker heimiddag gehad samen met bestuur 

en goede afspraken gemaakt over de richting die we uit willen gaan en 

onderlinge samenwerking. 

• Bij de Spidox-tool missen wij een email-notificatie naar ons dat er iets ingevuld 

is. Richting de bezoeker van de website die een Spidox-formulier invult, missen 

wij dat het niet mogelijk is om een automatische bedankje/bevestiging per email 

te sturen. 

 

Additionele toelichtingen 

• Wat wordt bedoeld met congres? Het fysieke congres dat door corona al een tijd 

niet door is gegaan? 

• Het is wat lastig om alles op een juiste manier te beantwoorden, omdat er 

verschillende mensen binnen onze organisatie van verschillende zaken gebruikt 

hebben gemaakt. Maar deze enquête wordt door één iemand vanuit de 

organisatie beantwoord. 

• Alle belangrijke zaken staan erin. 

 

  



4 

 

In hoeverre is corona van invloed geweest op het gebruik van het aanbod en de 

diensten van PGOsupport?  
Wil je hier nog iets over toelichten? 

• Nee (N = 3) 

• Niet van toepassing (n.v.t.) (N = 1) 

• Voor zieke deelnemers was online ideaal. Deze mogelijkheid ontstond door 

corona. 

• Ondanks dat sommige bijeenkomsten niet op locatie konden worden gehouden, 

is het wel digitaal doorgegaan. 

• Weinig live vergaderingen en weinig animo voor de digitale cursussen vanuit 

onze kant. Wij zijn misschien wat ouderwets ... 

• Doordat er minder en anders contact was met onze vrijwilligers is minder 

gebruik gemaakt van het (cursus)aanbod. 

• Doordat we weinig samen mochten komen, was er ook minder (fysieke) 

uitwisseling en zagen we elkaar minder. 

• Meer online, activiteiten worden in corona periode vooral online afgenomen. 

Even geen gebruik gemaakt van het aanbod om daar zalen te gebruiken. 

• We misten het fysiek bijeenkomen in een van de zalen van PGO-support wegens 

de corona maatregelen. 

 

Huur vergaderruimte 

• Met name met betrekking tot de vergaderruimte 

• Het huren van vergaderruimtes was niet nodig en niet mogelijk. 

• We vergaderen graag bij PGO en maken gebruik van begeleiding van het 

bestuur, maar helaas nu via Teams. Waar niemand iets aan kan doen, maar het 

contact mist en maakt de samenwerking bij echt contact veel prettiger. 

• We konden er niet meer vergaderen en onze bijeenkomsten houden! 

• We hebben geen gebruik kunnen maken van de vergaderruimten en faciliteiten. 

• Online cursus in plaats van live. Geen vergaderruimte meer nodig. 

• Hebben niet meer fysiek kunnen vergaderen. 

 

Switch van fysiek- naar online contact 

• Meer online dan fysiek. 

• Vergaderingen doen we nu online. 

• Voorheen vergaderde het bestuur altijd fysiek bij PGO Support. Nu doen we dat 

online via Zoom. 

• Fysieke vergaderingen zijn niet meer mogelijk; we hebben nu een ZOOM-

abonnement. Dit zal zeker onze interne organisatie wijzigen; We gaan - als het 

weer kan - zeer waarschijnlijk nog maar een paar keer per jaar fysiek 

vergaderen. 

• Het niet fysiek bij cursussen kunnen zijn heeft een grote impact gehad. Wel zijn 

een aantal cursussen snel gedigitaliseerd, met vrijwel dezelfde kwaliteit. Het 

meer online aanbieden is zeer gunstig voor onze doelgroep (mensen met een 

kwetsbare gezondheid) dus hopelijk wordt dat vastgehouden. 

• Op zich wel jammer. Maar online kan er ook veel gelukkig. 

• Met fysiek contact krijg je toch meer interactie.  
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• Fysieke vergaderingen zijn omgezet naar online, dus helaas zijn wij bijna 2 jaar 

niet bij jullie geweest. 

• Gemis van persoonlijk contact, je komt elkaar ( en de medewerkers van PGO 

support) niet meer tegen bij activiteiten op de PGO locatie. 

• Minder cursusaanbod en geen fysiek contact helaas, wel hebben een aantal 

vrijwilligers de online lotgenotencontact cursus gevolgd. 

• Door de coronabeperkende maatregelen wordt niet zo snel naar informatie 

gezocht het zij contact gezocht. 

• Onze bijeenkomsten moesten vanaf maart 2020 online georganiseerd worden, 

waardoor wij minder van PGOsupport gebruik hebben gemaakt. Ook cursussen 

werden online gegeven, dat ging goed, maar was wel allemaal even schakelen.  

• We konden geen cursussen bezoeken, Gelukkig wel webinars en telefonisch 

contact. 

• Het fysiek naar locaties reizen was bijna onmogelijk.  

• Vooral voor vrijwilligers die in het land werken is veel stopgezet en hebben we 

weinig kunnen doen 

• Dit creëerde voor ons (onbewust) meer afstand. 

 

Ervaringen online dienstenaanbod 

• Cursussen nog niet allemaal online 

• Online is minder fijn voor het netwerk en de interactie, wel erg fijn qua tijd en 

(voor ons als bestuur) qua 'minder last van overprikkeling'. 

 

Organisatie impact 

• Onze Stichting is mede door Corona en het wegvallen van vrijwilligers bijna 

omgevallen. 

• Een paar regionale trainingen moeten cancellen, verder eigenlijk geen invloed.  

• In deze corona tijd hebben wij geen bijeenkomsten kunnen beleggen en ook 

onze aanwezigheid op de poli's van de expertisecentra konden geen doorgang 

vinden. 

• Veel activiteiten konden niet doorgaan, geen advies nodig gehad. 

• We hebben nu geen informatie nodig. 

 

Additionele toelichtingen 

• Wij zijn allen vrijwilligers die meestal ook Ouder, Broer of Zus zijn van iemand 

met een ingewikkelde aandoening als CdLS. In deze periode zagen wij dat 

bijvoorbeeld de opvang, school en/of dagbesteding dichtging en er veel druk 

was op de thuis situatie (daarnaast ook door kinderen die moeten thuiswerken). 

Het vrijwilligers werk is dan ook vaak hierdoor terug geschaald (minder tijd). 

• Wegens corona veel hulp gehad bij het organiseren van een ALV. 
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De volgende vragen gaan over in hoeverre jouw organisatie zich ondersteund voelt 

door het aanbod en de diensten van PGOsupport met betrekking tot het inbrengen van 

het cliëntperspectief. Kun je per thema aangeven in hoeverre je tevreden bent met de 

aanpak/dienst van PGOsupport?  Klik n.v.t. aan als jouw organisatie geen gebruik maakt 

van dit onderdeel. 

 

Op het gebied van… 

1. Opzet en uitvoer achterbanraadpleging 

2. Lokale en regionale belangenbehartiging 

3. Inbreng hebben bij wetenschappelijk onderzoek  

4. Inbreng cliëntperspectief bij kwaliteit van zorg (bijv. richtlijnen) 

5. Cursus gastles of workshop verzorgen 

6. Belangenbehartiging 

Wil je hier nog iets over toelichten? 

• Nee (N = 8) 

• Niet van toepassing (n.v.t.) (N = 5) 

• We hebben er geen gebruik van gemaakt, en we hebben het ook niet gezien. 

• Veel van wat in de vraagstelling geadresseerd wordt onttrekt zich aan mijn 

waarneming. 

• We hebben niet overal voldoende zicht op, dus af en toe gekozen voor 

neutraal. 

• Nu geen gebruik gemaakt door omstandigheden maar dan kan in de toekomst 

zeker veranderen. 

• We hadden een op maat cursus via PGO ingepland, maar door corona moest 

die worden uitgesteld naar een later moment. Nog geen nieuwe datum voor. 

• We hebben in de periode 2018-2020 weinig gedaan met PGO, maar zie net dat 

de achterbanraadpleging ook in 2018 was!!!! Die had ik dus nog aan moeten 

kruisen hiervoor. Die was prima! 

• We hebben hiervoor nog niet PGO Support ingeschakeld. We zijn er als 

vereniging wel bijna allemaal mee bezig. 

• We zijn -al langere tijd- van plan om onze vrijwilligers vaker een cursus aan te 

bieden maar wegens corona is dat helaas nog niet gelukt. 

• We zijn in ontwikkeling vanwege Corona-invloeden en wisseling in 

personeelsbestand. In deze ontwikkeling gaat de komende periode passen dat 

we weer meer een beroep willen doen op PGO Support. 

• We doen eigen achterban raadplegingen. 

• Op de meeste van deze onderwerpen hebben we zelf uitvoerige ervaring en 

hebben we geen ondersteuning nodig. In het recente verleden was ik 

organisator van regionale belangenbehartiging (regionaal 

patiënten/consumentenplatform) en nu ben ik ook voorzitter van een lokale 

Adviesraad Sociaal Domein. Verder hebben we net een succesvol traject 

afgelegd om de Zorgstandaard Chronische Pijn te schrijven en daarna 

opgenomen te krijgen in het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut. Ook met 

subsidieaanvragen is er meer dan 40 jaar ervaring. Af en toe maken we gebruik 

van het aanbod om een website te updaten. 
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• Meer aandacht voor participatie zou mooi zijn, laagdrempelige 

cursussen/bijeenkomsten, liefst ism partijen die richtlijnontwikkeling 

organiseren en/of wetenschappers. 

• Belangenbehartiging is, zeker bij zeldzame aandoeningen, gebaat bij 

internationale samenwerking. Mogelijk kan dit ook meegenomen worden in het 

cursusaanbod. 

• Wij vinden dat de sector behoefte heeft aan eenduidige belangen behartiging 

middels een leden-structuur. Dus iemand die namens ons praat moet ons ook 

raadplegen. Dit wordt gedaan door Ieder(in) en Patiënten Federatie. Daarnaast 

is er een Ouderen samenwerkingsverband en een GGZ verband die soms ook 

samenwerking.  

• De positie van PGOsupport en wat zij doen (we nemen aan dat zij meer 

infrastructureel denken en minder inhoudelijk) is onduidelijk en zou wat ons 

betreft primair via Ieder(in) en Patiënten Federatie moeten lopen. Met name om 

te voorkomen dat de hardst roepende en best georganiseerde clubs hun 

mening via GO support ventileren. 

• Moeilijke vraag om in onze situatie te beantwoorden. Als kritische 

patiëntenorganisatie worden wij geweerd voor het inbrengen van 

cliëntenperspectief. Die touwtjes zijn in handen van de stottertherapeuten. Dit 

komt doordat de Richtlijn stotteren gefinancierd wordt door de 

beroepsvereniging van Logopedisten en in de Werkgroep/Klankbordgroep 

uitsluitend stotteraars worden toegelaten die stottertherapeuten gunstig gezind 

zijn. 

• In de patiëntenvereniging voor stotteraars, die de subsidie krijgt, is een 

stottertherapeut secretaris. Ook daar worden verzoeken voor inbreng van 

cliëntenperspectief niet aan ons, kritische stotteraars, toegespeeld. 

• Als zeer kleine patiëntenorganisatie zijn er intensieve contacten met ons enig 

expertisecentrum. Van oudsher korte lijnen en goede samenwerking met 

medisch specialisten. Onze inbreng daar is van belang. 

• Een cursus impact via FBPN mochten wij niet aan meedoen, omdat maar 1 

persoon kon en dat was onvoldoende. Argumentatie was wat ons betreft 

mager. 

• Helaas blijkt het voor onze Stichting erg moeilijk te zijn vrijwilligers te vinden 

die met bovenstaande thema's aan de slag willen gaan. 

• We staan nu even stil ten aanzien van deze zaken. 

• Mogelijk vraag niet goed begrepen. Maar wij hebben hier niet iets van gemerkt. 

• Lastige vraag. 

• Geen vragen over gesteld. 

 

Wat mis je in de ondersteuning/het aanbod om de inbreng van het patiënten- en 

cliëntperspectief te vergroten?  

• Ik mis niks (N = 73) 

• Eigen slagkracht. 

• Misschien heb ik het gemist, maar er zou meer aandacht mogen komen voor de 

rol van de patiënten vertegenwoordiging en hoe de belangen van de patiënten 

beter te behartigen. 
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• Kennis delen en ervaringen uitwisselen met andere (actieve) 

patiëntenorganisaties. Daar zou PGO support een enorme meerwaarde kunnen 

bieden. Het lukt ons redelijk goed (omdat wij een zeldzame aandoening zijn is 

onze 'wereld' best overzichtelijk). Maar wij zouden heel graag 

sparren/ervaringen uitwisselen/in contact komen met andere clubs. Ik denk dat 

we ook onze kennis en ervaring goed kunnen delen. Ik merk dat wij zaken 

anders doen dan gemiddeld (terugkoppeling van een directeur van VWS die ik 

sprak vorig jaar n.a.v. subsidie plannen). 

• Best practises kunnen nog meer worden opgezocht en gedeeld. Het is redelijk 

eenzijdig, terwijl er zoveel impact onder patiëntenorganisaties wordt gemaakt. 

• Wij denken dat PGOsupport in deze de capabilities van de patiënten/cliënten 

organisaties dient te versterken (en geen zelfstandig geluid/ruis moet 

veroorzaken). 

• Wat ik merk is dat NFK nu ook allerlei trainingen aan het ontwikkelen is. Deels 

met jullie en deels los. Hiermee hoop ik wel dat we jullie expertise optimaal 

blijven benutten en er niet binnen NFK een eigen aanbod opgezet wordt. Dat 

zou zonde zijn. 

 

Differentiatie in het aanbod 

• Hoe je de medische scholing kunt ondersteunen door patiënten gastlessen te 

laten geven. 

• Hoe je huisartsen kunt helpen meer van jou organisatie te weten te komen. 

• Voor ons gevoel lijkt het allemaal meer op de grotere doelgroepen gericht en 

met medische insteek. Daarom volgen wij veel meer Ipopi. 

• Cursussen voor 'de andere kant', de ontvangers van het patiëntenperspectief, 

bijv. onderzoekers, zorgverleners, etc. 

• Differentiatie in aanbod voor wel/niet ervaren vertegenwoordigers, meer/minder 

professionele organisaties. 

• Ervaringsdeskundige training voor richtlijnen. Deze is alleen beschikbaar voor 

medewerker van een organisatie. 

• Het aanbod is nu nog lastig aan te bieden aan onze achterban, het gat tussen 

voorlopers en "gewone" patiënten is te groot. 

• Eerder genoemd hoger niveau aanbod. 

• Succes verhalen, draaiboeken, gericht op kleine/middelgrote 

verenigingen/stichtingen. 

• Trainingen om vrijwilligers het volledige landschap aan instanties en hun 

taken/organisatie te leren kennen. 

 

Flexibilisering aanbod (op maat) 

• Meer flexibiliteit door BV ook online / e-learning. 

• Als we iets moeten opnoemen dan zouden we graag iets meer mogelijheden in 

soorten vraag/antwoord in spidox hebben (bv antwoorden rangschikken op 

belangrijkheid, of mogelijkheid om de 3 belangrijkste antwoorden aan te 

kruizen, liefst in volgorde van belangrijkheid). 

• De mogelijkheid om voor een bepaalde taak een vast personeelslid van PGO 

Support te kunnen inzetten, bijvoorbeeld voor het beheren van social media. We 

hebben daar geen cursus voor nodig, wel 'handjes'. 
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Vergoedingen inbreng van patiëntenorganisaties  

• Dat zorgaanbieders uit zich zelf werk maken van het vragen aan 

patiëntenorganisaties om een patiëntenvertegenwoordiger voor hun onderzoek 

of project, dat daar een behoorlijke vacatievergoeding tegenover staat en dat er 

een handvat komt voor patiëntenorganisaties dat ze weten waaraan ze moeten 

voldoen voordat ze een patiëntvertegenwoordiger leveren. Want als we als 

patiëntenorganisaties iemand afvaardigen, moeten we kwaliteit leveren, die niet 

ter discussie staat. 

• In de praktijk merken wij dat we prima door partijen in het werkveld gevonden 

worden en zelf vinden om onze inbreng te kunnen geven. We vinden het 

vervolgens wel erg jammer dat er zelden voor de inbreng van ons als 

patiëntenorganisatie wordt betaald. Ik ben benieuwd of daar ondersteuning of 

advies in is hoe we dat beter voor elkaar kunnen krijgen. 

 

Verankeren inbrengt patiënt- en cliëntperspectief 

• Inbreng van patiënt/cliënt perspectief zal steeds meer vragen dat hier ook 

digitale methodes (zoals bv WaihonaPedia) als dienst kan worden ingezet. PGO 

support zou hier een infrastructurele dienst van kunnen maken. 

• Goede vraag. Mogelijk zijn we te veel al zelf bezig. Misschien iemand van PGO 

Support die ons belt en specifiek bevraagt in hoeverre we goed bezig zijn 

hiermee. Dat denken we zelf wel, maar wellicht kan het altijd beter. 

 

Internationale aspecten 

• Internationaal aspect. 

• Internationale aspecten. Regionaal en landelijk zijn voor onze organisatie niet 

van toepassing. 

 

Tijdsaspecten 

• Wij zijn net begonnen als volledig nieuw bestuur van een kleine vereniging en 

druk met professionalisering. 

• Ik mis tijd en zou graag meer gebruik willen maken van jullie ondersteuning. Ik 

verwacht dat wel voor de toekomst. 

 

Vrijwilligersnetwerken 

• Een vrijwilligersdatabank die online werken. 

• Beheer vrijwilligers netwerk. 

Geen specifieke misfit 

• Niets. 

• N.v.t. 

• Eigenlijk missen we niks. 

• Ik mis nog niets, moet me nog verder verdiepen in impact en 

patiëntenperspectief. Ben hierover al in contact met jullie. 

• Kan ik niet zo snel opnoemen. 

• Op dit moment zou ik het niet weten. 

• Dat kan ik niet bedenken. 
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• Vanwege ontwikkeling (zie vorige vraag) heb ik hier geen duidelijk beeld van. 

• Daarbij is een wat meer specifieke uitleg van wat er mogelijk is gewenst. 

 

Wat heeft jouw organisatie nog nodig om de inbreng van het patiënten- en 

cliëntperspectief te vergroten? 

• Ik heb geen specifieke ondersteuningswensen (N = 60) 

 

Financiering 

• Tijd/geld. 

• Betere bekostiging. 

• Capaciteit en geld. 

• Hebben we meer geld, kunnen we grotere slagen maken en veel meer bereiken. 

• Structurele financiering!! Wij doen alles, inclusief websitebouw/-onderhoud, 

social media, boekhouding in onze vrije uren naast onze betaalde banen. We 

draaien op een budget van € 500,00 per jaar. Waarvan de kosten gaan naar: 

lidmaatschap Ieder(in), verzekering, bankkosten, klein beetje hostingkosten en 

dan is het geld op. 

Interdisciplinaire / Internationale Samenwerking 

• Veel nadrukkelijker inbreng bij o.a. VWS dat projecten uitsluitend kunnen 

plaatsvinden/financiering kunnen krijgen als de landelijke patiëntenorganisatie 

zowel het belang van een project onderschrijft als ook daarbij actief betrokken 

is. 

• De overheidssubsidie gaat naar de patiëntenvereniging voor stotteraars die een 

groot gedeelte daarvan doorsluist naar een organisatie waarin 

stottertherapeuten mede de voorlichting over stotteren bepalen. Komt vaak neer 

op een toegevoegde zin als "ga zo gauw mogelijk naar een erkende 

stottertherapie". Kortom: "Wij van WC-eend adviseren WC-eend". 

• Wij gebruiken WaihonaPedia om dit perspectief te verkrijgen. Het versterken 

van dit (internationale) platform zou heel erg helpen. Dit zou bijvoorbeeld in het 

cursus aanbod kunnen passen. 

 

Korte termijn 

• In komende periode: 

o mogelijkheden in samen optrekken met collega organisaties 

o invulling geven aan belangenbehartiging 

o survey's en panelgesprekken met onze leden 

o verdiepen van kennis 

o praktische tips (gebruiken we de site voor) 

o enkele specifieke cursussen zoals Impact en Bereik 

o kortere lijnen? 

o stappenplan, uitleg, online tools 
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Uitbreiding dienstenaanbod 

• Meer data en bredere assortiment aan cursussen ook over meer algemene 

zaken. 

• Meer zaken betreffende palliatieve zorg. 

• Inbreng verbeteren in wetenschappelijk onderzoek. 

• Cursus zouden vaker aangeboden moeten worden aangezien deze snel vol 

zitten. Duurt lange tijd voordat deze weer wordt aangeboden, zal ook met 

corona te maken hebben. 

• Dat behandelaars van chronische pijn niet alleen tegen hun patiënten zeggen: 

nu kan ik verder niets meer voor u doen, u zult ermee moeten leren leven; 

maar dat ze vervolgens ook zeggen: ik raad u aan u lid of lid donateur te 

worden van een patiëntenorganisaties want zij kunnen u beter dan ik leren hoe 

met uw pijn om te gaan. 

 

Praktische / specifieke tips 

• Specifieke informatie over wat wel en niet te doen 

• Praktische tips 

• Mogelijke tips, hoe je het in een landelijk werkende organisatie effectief zou 

kunnen toepassen. Er zijn minder deelgenoot-dagen/ - bijeenkomsten. En 

corona heeft voor nog meer afstand met onze achterban gezorgd. 

• Een actievere achterban, betere/meer zichtbaarheid. 

• Een cursus voor medewerkers van patiëntenorganisaties over het belang van 

de inbreng van het patiëntenperspectief (ook in hun dagelijkse bezigheden, 

bijv: dus ook voor communicatiemedewerkers e.d. is het patiëntenperspectief 

belangrijk, en wel om deze en deze reden). 

• Tijdens ledenvergadering, mening van patiënten beter in beeld brengen op 

interactieve wijze. daar willen we graag ondersteuning bij. 

• Maatschappelijk draagvlak. 

 

Fysieke ondersteuning 

• In-company training en ruimte hiervoor. 

• Zalen zijn ook vaak al verhuurd en dat is jammer. 

 

Vrijwilligers / Personele bezetting 

• Vrijwilligers. 

• Meer vrijwilligers! 

• Vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten. 

• Meer mensen om deze taken uit te voeren. Het is lastig om vrijwilligers te 

vinden. 

• Geschikte vrijwilligers die tijd kunnen maken om zich hier voor in te zetten. 

• Deskundige mensen en tijd. 

• Deskundige begeleiding. 

 

Strategisch / Bestuurlijk 

• Communicatieplan opstellen 

• Kortere lijnen? 

• Hoe kom ik aan tafel bij bestuurders. 
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• Bestuurskracht, dus misschien kloppen we wel aan bij jullie komend jaar. 

• Van onze organisatie hebben twee bestuursleden deelgenomen aan de cursus 

impact en bereik. 

 

Geen duidelijke ondersteuningswens 

• Wij zullen ongetwijfeld ondersteuningswensen hebben maar op dit moment 

komt er van alles op ons pad waardoor er even geen ruimte is om hier 

aandacht aan te besteden. 

• Lastig kort te beantwoorden, complex verhaal met veel nuances en verschillen. 

• Aanbod is voldoende. 

• Op dit moment bestaat er geen behoefte, dat kan veranderen. 

• Kan niet zo gauw opnoemen. 

• Nog niet over nagedacht. 

• Weet ik niet. Gebied is nog vrij onontgonnen voor ons. 

• We zouden het op dit moment niet weten. 

• Niet veel 

• Zie vorige vraag. Van elkaar leren (i.e. halen en brengen). 

• Zie vorige antwoord 

• Zie antwoord vorige vraag 

 

De volgende vragen gaan over in hoeverre jouw organisatie zich ondersteund voelt 

door PGOsupport bij het vinden van (alternatieve) financieringsbronnen. Kun je per 

thema aangeven in hoeverre je tevreden bent over het aanbod en de diensten van 

PGOsupport?  Klik n.v.t. aan als jouw organisatie geen gebruik maakt van dit onderdeel. 

1. Het doen van een aanvraag bij een (vermogens)fonds   

2. Het opzetten en uitvoeren van een telemarketingcampagne (denk aan 
contributieverdubbelaar of het nabellen van opzeggers) 

3. Opzetten en uitvoeren van een crowdfundingcampagne  
4. Opzetten van een communicatieplan voor het werven van 

nalatenschappen 
5. Adviseren bij leden- en donateurswervingscampagne 

6. Adviseren en ondersteunen bij een subsidieaanvraag bij ZonMw en/of 
VWS  

7. Het gebruik van actieplatform DoSupport  

Wil je hier nog iets over toelichten? 

• Nee (N = 9) 

• Niet van toepassing (n.v.t.) (N = 2) 

• We hebben onze financiering (voorlopig nog) op orde. 

 

Onwetendheid/ Onvoldoende betrokkenheid 

• Bovenstaande ben ik niet bij betrokken, dus ik weet niet of mijn organisatie 

hieraan behoefte heeft. 

• Was niet echt op de hoogte dat PGOsupport ons daarbij zou kunnen 

ondersteunen. 

• Zover ik weet hebben we hier geen gebruik van gemaakt, maar wel heel zinvolle 

activiteiten. Iets om ook te onthouden voor de toekomst. 
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• Mogelijk kunnen we hier wel in de toekomst iets mee. 

• Niet gebruikt. Wist niet dat dat kon. 

• Ken ze niet allemaal, sommigen lijken me nuttig. 

• Wij waren niet op de hoogte van bovenstaande ondersteuningsmogelijkheden. 

Dat is jammer! 

• Ik wist niet dat dit ook aanbod was. 

• In 2018 t/m 2020 geen gebruik van gemaakt. 

• Van de meeste middelen (nog) geen gebruik gemaakt. 

• Nog te weinig gebruik gemaakt van alle genoemde diensten van PGO. 

• Hiervoor geldt hetzelfde. In de toekomst zou daar zeker gebruik van gemaakt 

kunnen worden. 

• Geen gebruik van gemaakt, alleen overleg over impact en bereik nieuw 

subsidiekader VWS. 

• Als ik deze lijst zie dan denk ik dat wij als vereniging hier best wat aan zouden 

hebben. Nu alles n.v.t. maar wellicht handig om hier eens naar te kijken voor 

ons. Wij doen het nu zelf via traditionele wegen (donaties bedrijven/fondsen en 

VWS) maar geen ervaring met crowdfunding etc. 

• Hoewel wij financiering zoeken, maken we geen gebruik van de diensten van 

PGO Support. Dit, omdat de tijd ons daarvoor ontbreekt. Voor een 

financieringstraject is tijd nodig en die hebben we niet. Wij vernemen dat 

wanneer je een projectaanvraag schrijft en indient, het heel discutabel is of je 

financiering krijgt. Zeker, omdat wij als bestuur bestaan uit een getrouwd 

echtpaar. Weliswaar zeer gedreven en vol goede bedoeling en dat er eerder geld 

op toelegt, dan misbruik van overheidsgeld wil maken, maar zo zijn de regels 

helaas niet. 

 

Gedeeltelijk gebruik aanbod PGO support 

• We zijn wel gestart met fondsenwerving net voor corona, maar door 

bestuurssamenstelling en transitietraject even on hold gezet. 

• Wij hebben wel diverse workshops en bijeenkomsten gehad op het vlak van 

alternatieve financiering maar hebben uiteindelijk, op basis van de bij PGO 

opgedane kennis, ervoor gekozen om dit verder intern te regelen. 

• Wij ontvangen de subsidie van VWS. Hebben enkele donateurs en ontvangen de 

contributiegelden. Dit is voldoende om voor de activiteiten twee betaalde 

medewerkers voor elk 8 u p.wk in dienst te hebben en de verdere onkosten van 

de activiteiten te betalen. 

 

Onvoldoende kapitaal / slagkracht / concurrentie 

• Wij zijn hier ook veel te weinig mee bezig. De mogelijkheden zijn vast eindeloos, 

maar wij doen er voor 1 of andere reden niets mee. We zijn een kleine 

organisatie, doen onze eigen administratie met een handjevol vrijwilligers die 

dit naast hun werk en/of ziekte doen. 

• Allemaal punten waar we aandacht aan zouden moeten besteden maar op dit 

moment moeten we al alle zeilen bij zetten om ons gewone dagelijkse werk te 

kunnen doen. 

• Hard nodig dat wij als kleine club dit oppakken. We missen menskracht om hier 

echt werk van te maken. 
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• Er is volgens ons ook een probleem dat niet aan PGO support ligt maar meer 

aan de 'marktwerking' van de opties; er is ontzettend veel concurrentie waardoor 

er automatisch een BIAS optreedt in de kansberekening. Die valt uit ten nadele 

van GOEDE ideeën maar matige executie kracht (en matige 'de weg weten'). 

• Door de bijeenkomsten met VWS niet alleen maar op een fysieke locatie te 

organiseren, maar ook online, zal het aantal patiëntenorganisaties dat daaraan 

deelneemt, fors kunnen toenemen. 

 

Komen niet in aanmerking 

• Wij hebben de warme hand toegepast. Komen nergens voor in aanmerking. 

Hebben geen vrijwilligers die hier kennis van zaken in hebben. 

• We zijn een stichting, dus geen leden, geen inkomen. We ontvangen enkele 

donaties per jaar, houden bijeenkomsten op en i.s.m. UMC's waar we een 

minimale bijdrage voor vragen (€ 2.50). 

 

Wat mis je in de ondersteuning/het aanbod bij het vinden van (alternatieve) 

financieringsbronnen?  

• Ik mis niks (N = 76) 

• Niet van toepassing (n.v.t.) (N = 3) 

• Geen ervaring mee. 

• Geen gebruik gemaakt van ondersteuning. 

• Nog geen gebruik van gemaakt dus kan ik niet beantwoorden. 

• (Nog) geen gebruik van gemaakt. Misschien in de toekomst. 

• Op dit moment niks, maar dit gaat wel spelen in de toekomst. 

• Ik wist niet dat PGO Support zoveel deed aan ondersteuning op dit gebied. 

Goed om te weten. 

• Wij hebben ons er niet in verdiept dus ik zou niet weten wat ze zouden kunnen 

missen. 

• Geen vernieuwende zaken waar we echt wat aan hebben. Zou meer willen 

inzetten hoe we dit gezamenlijk kunnen oppakken. 

 

Informatie 

• Informatie wat PGO ons hierbij te bieden heeft. 

 

Financiering(smogelijkheden) 

• Laagdrempelige subsidiemogelijkheden 

• Overzicht mogelijkheden tot financiering/ voorwaarden/valkuilen. 

• Meer informatie over businesscases en bekostiging alternatieve zorg in 

combinatie met digitale innovatie en SROI. 

• Dat je als organisatie leert om slimmer met de instellingssubsidie om te gaan; 

dan hoef je je niet in allerlei bochten te wringen om alternatieve subsidie te 

krijgen. 

• Wij zouden gebaat zijn bij iemand die het fondsenwerven ons compleet uit 

handen neemt. Dat wij een middag langs komen, uitleggen over hoe en wat en 

dat diegene daarna zelfstandig aan de slag gaat. Eventueel een paar keer op en 

neer mailen, of een avondje videobellen, maar meer niet. 
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• Hoe een stichting, zonder leden, toch aan meer inkomsten kan komen. We gaan 

nu zelf een golfdag organiseren. 

• Als andere organisaties een subsidie willen aanvragen wordt er nooit aan ons 

gedacht. Zelf zijn we te klein om de hoofdaanvrager te zijn. 

▪ Kleine organisaties met oudere patiënten, die allen palliatief zijn krijgen 

geen steun. 

Opschaling 

• Grote landelijke actie waaraan alle patiëntenorganisaties kunnen meedoen en 

die ook echt iets gaat opleveren, zowel financieel als qua aandacht. 

 

Formatievraagstukken 

• Mooi dat het aanbod er is maar het vinden van vrijwilligers die dit kunnen 

oppakken is een groter probleem. 

• Ondersteuning bij executie. 

• Persoonlijke aandacht, begeleiding, op maat gemaakte aanbod, persoonlijk 

contactpersoon/account manager? 

 

Overige 

• Wij hebben onze eigen kanalen. 

• Ons eigen initiatief. 

• Dit missen wij zeer. 

 

Wat heeft jouw organisatie nog nodig bij het vinden van (alternatieve) financiering? 

• Ik heb geen specifieke ondersteuningswensen (N = 78) 

• N.v.t. 

• Op dit moment hebben we geen specifieke ondersteuningswensen. 

• Buiten de subsidie die we nu ontvangen hebben we verder geen 

financieringswensen. 

• Momenteel is deze er niet omdat de doelgroep te klein is, de patiënten een 

zeldzame kanker hebben en binnen enkele maanden overlijden. Dit is niet iets 

waar fondsen heil in zien. 

• Maken we nog geen gebruik van. 

• (Nog) geen gebruik van gemaakt. Misschien in de toekomst. 

• Op dit moment nog niet bekend. 

• Gaan we over nadenken. 

 

(In)formatieve invulling  

• Idem. Informatie. 

• Een stappenplan en een vrijwilliger die ermee aan de gang wil. 

• Vrijwilligers of betaalde krachten die dit organiseren. 

• Vernieuwde manieren, mankracht (gratis of no-cure no-pay), gezamenlijke 

aanpak. 

• Praktische tips voor onze organisatie (dus niet algemeen). 

• Een bestuur dat beter georganiseerd is, zodat we makkelijker extra taken en 

zaken kunnen oppakken en uitvoeren. 

• Wie weet is er advisering voorhanden bij wat we zouden kunnen aanpakken? 
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Financiering(smogelijkheden) 

• Hebben na 1 jaar nog een definitief besluit over subsidie 2021 bij VWS, zit wel 

schot in en denk met positieve uitkomst. PGO heeft ons in deze ondersteund. 

• De vereniging is zich aan het oriënteren op alternatieve financiering en een van 

onze mensen heeft een cursus bij PGOsupport gevolgd. Tot nu toe is er echter 

nog niet veel van de grond gekomen. 

• Toegang tot fondsen. 

• Goede fondsenwerving. 

• Een goede fondsenwerver. En weer: geen cursus, maar gewoon handjes, 

iemand die daar bijvoorbeeld een dag in de week de tijd voor heeft. 

• Een fondsenwerver die ons nagenoeg het hele traject uit handen kan nemen. 

Zie vorige vraag. 

• Geld :) 

• We hebben de expertise zelf in huis, dus weinig nodig. 

• Wij hebben onze eigen kanalen. 

 

Tijd en expertise 

• Tijd. 

• We staan aan het begin, dus hebben vooral expertise, tijd en inzet nodig om 

alles op te zetten. 

• Pfff. Heel veel. 

• En ook expertise over hoe het publiek bereikt kan worden. 

 

De volgende vragen gaan over in hoeverre jouw organisatie zich ondersteund voelt 

door het aanbod en de diensten van PGOsupport bij de professionalisering 

van jouw organisatie. Kun je per thema aangeven in hoeverre je tevreden bent 

met de aanpak van PGOsupport?  Klik n.v.t. aan als jouw organisatie geen 

gebruik maakt van dit onderdeel. 

 

1. Het verbeteren van de bedrijfsvoering 

2. Ontwikkelen van strategisch denken, opstellen organisatiestrategie 

3. Efficiënt gebruik van communicatiemiddelen 

4. Zichtbaarheid van onze organisatie (sociale media strategie, effectief 

presenteren, blogs) 

5. Impact: opstellen van verandertheorie/Theory of Change 

6. Lotgenotencontact 

7. Communicatie (sociale media, blogs, bladen maken, presenteren) 

8. Vrijwilligers management 

 

Wil je hier nog iets over toelichten? 

• Nee (N = 10) 

• Niet van toepassing (n.v.t.) (N = 2) 

• Nog beperkt gebruik gemaakt. 

• Nog geen gebruik van gemaakt. Wellicht in de toekomst. 

• Bij bovenstaande ben ik niet betrokken. Dus ik weet niet of mijn organisatie 

daaraan behoefte heeft. 
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• Op dit onderdeel hebben we geen ondersteuning nodig. Loopt vrij goed. 

Onbekendheid 

• Hier zouden en moeten we meer gebruik van maken. 

• Ik zie zoveel punten waar we gebruik van zouden kunnen maken maar wat we 

op dit moment niet doen. 

• Ik zie dat ik van lang niet alles van wat jullie hebben op de hoogte was... 

jammer! 

• Wij gebruiken voor zover bij mij bekend is geen onderdelen van PGO, wij 

organiseren zelf alle activiteiten en gebruiken hierbij de subsidie als 

ondersteuning. 

 

Gebrek aan formatie / negatieve ervaringen 

• Ook hier missen we de menskracht om dit op te pakken. 

• Door negatieve ervaring geen gebruikt gemaakt van diensten, wel van sommige 

online bijeenkomsten. 

• Niveau te laag. 

• Inhoudelijke toelichtingen 

• Wij maken alleen gebruik van de cursussen en workshops die PGO support 

aanbiedt op de genoemde gebieden. 

• De trainingen over onder andere inzet van sociale media etc. worden erg 

gewaardeerd door onze vrijwilligers die hier af en toe aan deelnemen. 

• Wij hebben interne trainingen en veel vrijwilligers met bepaalde expertises. 

• Ons aanbod van lotgenotencontact, ontmoeting, verhalen delen, inhoudelijke 

webinars etc. voorziet al in behoefte. In de ingezette ontwikkeling willen we dit 

gaan verbeteren, verdiepen en uitbreiden. Uit onze onderzoeken en contacten 

blijkt hier nog meer behoefte aan te zijn. 

• Sinds we onze administratie uit besteed hebben, hebben we minder grip op onze 

club. Kost eigenlijk meer tijd dan voorheen. Gaan we ons op beraden. 

Wensen en behoeften richting de toekomst 

• De meerwaarde van een (meer)ja(a)renplancyclus meer onder de aandacht 

brengen of misschien zelfs externe ondersteuning door bijvoorbeeld back office 

functie hierin . Denk aan business control achtige functie, waardoor vrijwilligers 

meer toe komen aan wat zij vaak werkelijk willen doen. 

• We bestaan al sinds 1988 en hebben al vele pieken en dalen meegemaakt. Verder 

bestaat onze achterban uit mensen die het liefst een papieren Nieuwsbrief wil 

ontvangen en geen behoefte heeft aan sociale media. Zelfs nieuwe donateurs 

die in hun eigen omgeving veel op sociale media zitten, willen desgevraagd 

liever een papieren Nieuwsbrief dan een digitale. 

• Wellicht handig deze punten nog een keer te bespreken met PGOsupport 

adviseurs. 

• Wij missen nazorg bij de door ons gevolgde trainingen. Vaak kun je tot een paar 

weken/maand vragen stellen. Dat is heel prettig. Maar ook na een halfjaar wil je 

kunnen checken of je alles goed ingesteld hebt. 

Overige 

• Zie antwoorden op vorige vragen. 
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• Zie eerder opmerking over FBPN. 

 

Wat mis je in de ondersteuning/het aanbod om te groeien naar een sterke en actieve 

organisatie?  

• Ik mis niks (N = 83) 

• Niet van toepassing (n.v.t) (N = 1) 

• (Nog) geen gebruik van gemaakt. Misschien in de toekomst. 

 

Formatie en personele bezetting 

• Menskracht .... ;-) 

• Mensen, die kunnen aanvoelen wat het betekent om chronische pijn te hebben, 

van daaruit kunnen handelen en die nog voldoende energie hebben om iets te 

betekenen voor onze organisatie. 

• Goede bestuursleden en vrijwilligers! 

• Ik denk zelf dat we met een actiever bestuur, of de juiste vrijwillgers, meer 

kunnen bereiken. Maar aangezien ik zelf de voorzitter ben, is dat vooral een taak 

van mij :-) 

• Eigenlijk een beter, vaardiger bestuur. We richten ons nu op twee dingen en dat 

doen we erg goed, met goede resultaten. Lotgenotencontactdagen en 

patiëntinbreng (bij onderzoek en richtlijnen). 

 

Continuïteit / Slagvaardigheid 

• Periodiek contact. 

• Intervisie voor bestuursleden, met name voorzitters. 

• Ik denk wel dat wij goed georganiseerd zijn maar natuurlijk kan het altijd beter 

en laten we dingen liggen. Wellicht goed dat de medewerker van PGO Support 

ons belt en verder vragen stelt over onze organisatie en waar mogelijk 

verbeterpunten in zitten. 

• Het zou erg fijn als de follow-up van een cursus langer zou zijn.  

• Nogmaals, het komt van twee kanten. Wij zijn hier ook te weinig mee bezig. 

 

Inhoudelijke (internationale) ondersteuningswensen 

• Ondersteuning op hoger niveau en vernieuwing. 

• Ondersteun ons meer in het delen van blauwdrukken (bijv. sjablonen van 

beleidsplannen etc). 

• Wat PGOsupport levert helpt onze vrijwilligers groeien en serieus genomen 

worden ondanks dat zij niet deelnemen aan de maatschappij. Ik wil nog wel 

meer weten over Wajong en hoe je daar alsnog in komt. 

• Bijvoorbeeld : zijn de website teksten en social media activiteiten nog wel goed 

ingericht? De Facebook en Google veranderen immers regelmatig. 

• Wij zijn een zeer actieve internationale organisatie. Het internationale aspect 

zien wij nauwelijks terug bij PGOsupport. 
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Tijd 

• Tijd. De rest blijft liggen of wordt onvoldoende ingezet. 

• Hartstikke leuk aanbod. Echter, het ontbreekt te vaak aan tijd.  

 

Overig 

• Alles. 

• Kan ik zo snel niet noemen. 

• Reeds genoemd. 

• Zie vorige antwoorden. 

• Wat jammer dat je niet terug kan scrollen in deze enquête? Ik meen mij te 

herinneren dat het eerste punt ging over verbeteren van de organisatie. 

• Ik denk dat we hiermee al een heel eind op weg zijn. 

 

Wat heeft jouw organisatie nodig om te groeien naar een sterke en actieve organisatie?  

• Ik heb geen specifieke ondersteuningswensen (N = 68) 

• Kan ik niet zo snel noemen. 

 

Formatie en personele bezetting: vrijwilligers 

• Meer vrijwilligers. 

• Meer vrijwilligers die bereid zijn de nodige tijd ter beschikking hebben. 

• Meer mensen. Financiële vergoeding voor het vele werk wat wij doen. 

• Helaas voornamelijk geld voor mankracht. 

• Meer deskundige vrijwilligers! 

• Onze organisatie heeft meer vrijwilligers met kennis nodig om te groeien naar 

een sterkere organisatie. Niet persé sterk, want dat zijn we al. 

• Adequate bestuursleden, liefst ervaringsdeskundige en actieve vrijwilligers. 

• Voldoende vrijwilligers. 

• Voldoende stabiele vrijwilligers die zich voor langere tijd kunnen binden aan 

onze Stichting. Voldoende betaalde uren voor een vrijwilligerscoördinator. 

• Activering van de regionale vrijwilligers. 

 

Formatie en personele bezetting: bestuur 

• Bestuursleden. 

• Bestuurskracht dus. 

• Meer bestuursleden, workload komt nu op schouders van 5 bestuursleden. 

• Een goed kader/bestuur dat zich wil inzetten om de vereniging draaiende te 

houden. 

• Beter georganiseerd bestuur met actieve leden. 

 

Kwalitatieve en-/of professionalisering(sslag) 

• Professionalisering. 

• Professionele bestuurders en vrijwilligers 

• Intervisie voorzitters 

• Een coach / sparringpartner waarop we regelmatig terug kunnen vallen. 

Inhoudelijke kennis, informatie, ondersteuning 

• Ondersteuning. 
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• Communicatieplan. 

• Naamsbekendheid zodat iedere patient bij ons terecht komt. 

• Kennisoverdracht zoals wij die telkenmale mogen ontvangen van 

PGOsupport.... ook nu er zoveel verandert. 

• Ondersteuning in business control, secretaris werkzaamheden vanuit back 

office. 

• Het inwerken op eigen dossiers vanwege mutaties in personeelsbestand en 

bestuurssamenstelling. 

 

(Internationale) samenwerking 

• Een groter netwerk 

• Het samen optrekken (door Corona lastig) met onze leden, doelgroepen en 

speelveld van leden, bestuur en organisatie. 

• Een open samenleving zodat we weer vrijuit kunnen functioneren en cursussen 

kunnen bezoeken en lotgenotencontact kunnen organiseren. 

 

Ledenaantallen 

• Werven actieve nieuwe leden 

• Het aantal leden blijft gelijk of wordt minder. 

• Onze organisatie zal nooit groot worden per jaar melden is 50 tot 60 nieuwe 

leden aan maar overlijden er ook weer 50 tot 60 leden. 

 

Bewustwording 

• Het besef van de eigen mensen dat men samen sterker staat: men hangt sterk 

aan de eigen identiteit en heeft weinig fiducie in samengaan met een andere 

(eveneens kleine) patiëntenorganisatie. 

• Dat zijn we al, maar het kan vast beter, efficiënter, handiger, gestroomlijnder en 

bombastischer. 

• Die moet dan bijna een duizendpoot zijn ;). 

 

Overige  

• Uren 

• Geld ;-) 

• De wil om PGO hiervoor in te zetten. 

• Zie vorig antwoord. Dit vraag ik mij dus juist af. 

• Zie antwoord op vorige vraag 

 

Welke rol heb je binnen je organisatie? 

Anders, namelijk: 

• Aanspreekpunt zowel schriftelijk als telefonisch 

• Back office werkzaamheden 

• Belangenbehartiger 

• Bureauhoofd (vergelijkbaar met directeur) 

• Cliëntenraad 

• Communicator 

• Coördinator 

• Manager 
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• Ondersteuner, Adviseur 

• Secretaris 

• Voorzitter (N = 3) 

• Voorzitter/ Waarnemend secretaris 

• Vrijwillige bestuurder 

• Vele andere rollen 

 

Kun je per onderdeel aangeven in hoeverre je tevreden bent over het aanbod en de 

dienstverlening van PGOsupport in het algemeen?  

 

1. Telefonische bereikbaarheid  

2. Praktische ondersteuning 

3. Kwaliteit communicatie 

4. Snelheid communicatie 

 

Wil je dit toelichten? 

• Ga zo door. 

• Nee (N = 4) 

• Niet van toepassing (n.v.t.) (N = 2) 

• Wij hebben in de geënquêteerde periode geen diensten afgenomen. 

• Geen gebruik van gemaakt nog dus kunnen hier niks over zeggen. 

• Ik blijk niet op de hoogte te zijn van het volledige aanbod van PG0, terwijl ik 

toch al langer met jullie te maken heb en vaker bij bijeenkomsten ben. Balen! 

• Wij maken niet veel gebruik van PGO support. Ik bel bij specifieke vragen. 

Verder sluit het cursusaanbod niet aan bij ons. 

 

Bereikbaarheid en adequaat reactie- en interactievermogen 

• Je kunt PGOsupport op allerlei manieren bereiken en zoeken dingen meteen 

voor je uit. 

• Per telefoon goed bereikbaar en we kregen snel antwoord op onze vragen. 

• Als je PGO support nodig hebt dan zijn ze zeer bereikbaar, handelen over het 

algemeen snel. Nieuwsbrieven ook prima. 

• Wanneer ik of de medewerkers contact opnemen wordt er altijd snel gereageerd 

door PGO Support. 

• Altijd goed bereikbaar en creatief in het beantwoorden van vragen. 

• Altijd bereidwillig en snel in beantwoording. 

• Voor zover ik heb ervaren is bovengenoemd altijd snel en effectief gerealiseerd. 

• Vanuit mijn rol als voorzitter heb ik een enkele keer per e-mail contact gehad 

met PGO, dit verliep prima en ook snel. 

• We hebben sinds lange tijd contact met een PGO support medewerkster. Het 

langdurige lijntje blijkt een bron van positiviteit en hoop. 

 

Overige toelichtingen 

• De laatste 2 jaar, door corona, natuurlijk veel minder! 

• We vinden het erg jammer dat de mogelijkheid verdwenen is om als organisatie 

deelnemers aan te melden voor een cursus zonder het statiegeld vooraf te 

betalen. Als organisatie stonden we uiteraard garant voor deze statiegelden. De 
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regeling die wij daarvoor hadden getroffen met PGO support was 

servicegericht. 

• Bij een aantal trainingen ging het technisch mis en toen lukte het niet om 

iemand op kantoor te pakken te krijgen. 

 

Heb je nog opmerkingen of suggesties hoe PGOsupport haar aanbod en 

dienstverlening kan verbeteren? 

• Nee (N = 7) 

• Niet van toepassing (n.v.t.) (N = 2) 

• Geen suggesties. 

• Op dit moment niet! 

• Vooralsnog niet. 

• Op dit moment niet. 

• Doe ik graag in gesprek. 

• Blijkbaar kan er veel meer dan ik wist. 

 

Waarderend 

• Wij zijn over PGO zeer tevreden!! 

• PGOsupport is al vele jaren een hele waardevolle organisatie voor 

patiëntenorganisaties. Het is belangrijk dat niet iedereen voor zich het wiel hoeft 

uit te vinden en dat er goede opleidingen worden verzorgd. Wij maken zeer 

graag gebruik van de diensten van PGOsupport. 

• We zijn erg blij met de ondersteuning van PGO support, we hopen nog lang en 

veel gebruik te kunnen maken van de geboden expertise. 

• Blijf bestaan want hoe kleiner de organisatie hoe harder jullie nodig zijn. 

 

Inhoudelijke verbeteringen (diensten)aanbod 

• Zoals eerder gezegd: differentiatie, daarnaast in company trainingen zonder 

kosten, en de input van patiëntenorganisaties voor dienstverlening faciliteren 

(tijd vergoeden); ik vul vragenlijst in namens organisatie met betaalde 

medewerkers die regelmatig worden gevraagd om info te brengen bij 

PGOsupport, hier staat geen vergoeding tegenover (een enkele uitzonder 

nagelaten, wanneer we er actief om vragen). Daarom moeten we soms ook nee 

zeggen. 

• Een cursus voor medici/professionals hoe ze de vertaalslag kunnen maken van 

input door patiënten (emoties, verhalen) naar onderzoeksopzet en analyses. 

• Mogelijk nog eens met een gericht aanbod van wat er te doen is komen? We 

hebben nu 2 nieuwe voorzitters; zij krijgen dit dan ook -voor het eerst- onder 

ogen. 

 

Communicatievorm 

• Het zou prettig zijn als de aanspreekvorm formeel blijft en dat er niet zomaar 

met je en jij aangesproken wordt. 

 

Onderhouden patiënt gerelateerde netwerkorganisaties, relaties en netwerken 

• Terugkoppelen, niets meer gehoord na gesprek. 

• Schoenmaker blijf bij je leest! 
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• Steun patiënten in plaats van gezonde vertegenwoordigers en allerlei derden. 

 

Duurzame financiering 

• De bankkosten zijn voor ons relatief hoog. Zou er een bank zijn, die voor een 

goedkoop tarief PGO's willen helpen? 

 

Connotaties 

• Persoonlijk denk ik dat het misschien handig is om toch nog eens om te kijken 

naar het begin van PGO. Waarbij ik niet zeg dat de organisatie moet doen wat er 

in het begin gebeurde. Maar de manier van (samen)werken met de organisaties 

die het doen was anders/beter. Meer 'samen' en meer 'als onderdeel van'. PGO 

Support is gegroeid naar een meer aanbod gedreven, eigen organisatie met 

diensten waar je gebruik van kan maken.  

• Om het te verduidelijken: ik heb vorig jaar zelf contact gezocht met VWS in de 

subsidie regeling. Prima gesprek gehad, maar.....ben dan wel een eenling. Ik 

denk dat PGO Support hier een grote(re) rol in kan spelen NAMENS de 

organisaties. 

• Over deze vraag moet ik langer nadenken. En ook vragen aan de medewerkers 

en andere bestuursleden. 

• Ik heb gemerkt dat we de laatste jaren niet veel contact meer hebben. Moeten 

we eens over nadenken. 

• N.B.: ik had in vragenlijst graag een 'weet niet' optie gehad: sommige thema's 

vallen onder collega's en daarvan weet ik niet of we wel of niet gebruik maken 

van bepaalde diensten. Heb daar n.v.t. ingevuld, maar dat klopt mogelijk niet. 

 


