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Achtergrond 

Samenwerking met ervaringsdeskundigen in alle fases van 

wetenschappelijk onderzoek levert veel op. Het komt o.a. de 

relevantie, inhoud, uitvoerbaarheid en implementatie van 

onderzoek ten goede. Samenwerking tussen ervaringsdeskundigen 

en onderzoekers of projectleiders is echter niet vanzelfsprekend. 

Collega’s van CanChild, McMaster University Canada hebben de 

training Family Engagement in Research ontwikkeld, waarin 

onderzoekers en ervaringsdeskundigen samen aan de slag gaan, 

leren en ervaren samen te werken in onderzoek. Deze training is door het 

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het onderzoeks- en 

innovatiecentrum revalidatie van het UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie, 

vertaald en aangepast voor de Nederlandse situatie. Deze training zal in het najaar 

van 2022 als een pilot gaan starten.  

 

De training 
 

De 10-weekse training zal online, via Teams, plaatsvinden, en bestaat uit vier live 

online sessies met de gehele groep en samenwerkingssessies met je eigen groepje op 

een tijd die je zelf afspreekt. Daarnaast neem je individueel de aanbevolen literatuur 

door.  

De training is ontwikkeld in een samenwerking met ervaringsdeskundigen, en zal ook 

(deels) worden gegeven door ervaringsdeskundigen. Deze training is bedoeld voor 

onderzoekers (PhD-studenten, onderzoekers, onderzoeks-coördinatoren, etc) en 

ouders van kinderen met een beperking, die interesse hebben in samenwerken in 

onderzoek.1 

 

Deze training is uniek omdat onderzoekers en ervaringsdeskundigen samen aan 

hetzelfde doel werken. In deze training leer je een hoop over samenwerken in 

onderzoek (o.a. waarom samenwerken belangrijk is, hoe pak je dat aan, 

belemmerende en bevorderende factoren op dit gebied en hulpmiddelen die kunnen 

bijdragen aan de samenwerking).  

Aan het einde van de training bevat heb je de nodige kennis over en arvaring met 

samenwerken in onderzoek, en zijn jullie allen klaar om de samenwerking aan te 

gaan! 

 

                                                           
1 Na evaluatie van de pilot ligt het in de bedoeling de training geschikt te maken voor een bredere doelgroep 
ervaringsdeskundigen. 

https://canchild.ca/en/research-in-practice/family-engagement-in-research-course
http://www.kcrutrecht.nl/


 

 

 

Doelen van de training 
 

Het creëren van een netwerk van ervaringsdeskundigen die: 

- Door middel van samenwerken een bijdrage willen leveren aan het onderzoek. 

- Kennis hebben van het gehele onderzoeksproces, én in staat zijn om weloverwogen 

beslissingen te nemen gedurende dit proces. 

- Vertrouwen hebben en bekwaam zijn in hun samenwerkingen in verschillende fases 

van onderzoek. Daarnaast zijn ze zich bewust van de grote bijdrage die zij kunnen 

leveren.  

 

Het creëren van een netwerk van onderzoekers die: 

- Een bijdrage willen leveren en kennis hebben van samenwerken met 

ervaringsdeskundigen in onderzoek. 

- Vertrouwen hebben en bekwaam zijn in het samenwerken met 

ervaringsdeskundigen in verschillende fases van onderzoek. 

 

 

Leerdoelen 
 

Na het afronden van de training zou iedereen in staat moeten zijn om: 

1. De voordelen van samenwerken in onderzoek te benoemen. 

2. Te weten hoe je samenwerkingen in alle verschillende fases van onderzoek aan 

kan gaan. 

3. De verschillende mogelijke rollen en verantwoordelijkheden van onderzoekers 

en ervaringsdeskundigen te kennen. 

4. De ethiek rondom samenwerken in onderzoek te kennen, en de verschillen te 

weten tussen de rechten en verantwoordelijkheden van 'deelnemers' versus 

'ervaringsdeskundigen'. 

5. De belemmerende en bevorderende factoren te herkennen, en daarnaast 

strategieën te kennen om samenwerkingen te stimuleren. 

6. Hulpmiddelen te kennen en in te zetten die kunnen bijdragen aan de 

implementatie en evaluatie van samenwerkingen. 

7. Zowel mondeling als schriftelijk jouw ideeën voor samenwerkingen over te 

kunnen brengen. 

 

 

  



 

 

 

Trainingsdata 
 

De training zal gegeven worden in de maanden oktober – december 2022 over een 

periode van 10 weken. Literatuur, opdrachten en wekelijkse discussies zijn te volgen 

via Teams. Daarnaast zijn er een viertal plenaire (online) bijeenkomsten met alle 

cursisten op de volgende data:  

 Vrijdag 7 oktober:   9.00 - 11.00 uur 

 Vrijdag 28 oktober:   9.00 - 10.30 uur 

 Vrijdag 11 november:  9.00 - 10.30 uur 

 Vrijdag 9 december:  9.00 - 11.00 uur 

 

De totale tijdsinvestering voor de training is gemiddeld ongeveer 3 uur per week 

gedurende 10 weken. 

 

Inhoud en Tijdpad 
 

Week 1 Samenwerken met ervaringsdeskundigen in onderzoek: wat 

bedoelen we daar eigenlijk mee? 

Week 2 Samenwerken met ervaringsdeskundigen in onderzoek: Waarom is 

dat zo belangrijk? 

Week 3 Het creëren van een onderzoeksteam: Hoe vinden we elkaar? 

Week 4 Het creëren van een onderzoeksteam: Hoe werken we samen? 

Week 5 Rollen en verantwoordelijkheden van ervaringsdeskundigen en 

onderzoekers 

Week 6 Ethiek en samenwerking in onderzoek 

Week 7 Belemmerende en bevorderende factoren voor samenwerken in 

onderzoek 

Week 8 Evaluatie van de samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en 

onderzoekers 

Week 9 Hulpmiddelen en bronnen voor samenwerken in onderzoek 

Week 10 De vervolgstappen: Het bouwen van een netwerk voor 

samenwerkingen tussen ervaringsdeskundigen en onderzoekers 

 

 

 



 

 

 

 

Afronden van de training 
 

Bij afronding van de training volgt een certificaat als bewijs van deelname. Aan de 

afronding van de training is ook een evaluatie verbonden. 

 

 

Kosten  
 

De training is onderdeel van een pilot. Er is plaats voor maximaal 16 deelnemers. Aan 

deze eerste editie zijn geen kosten verbonden.  

 

 

Eindproducten 
 

Als onderdeel van deze training, zal je in een groepje van ervaringsdeskundigen en 

onderzoekers een product ontwerpen dat op een manier kan faciliteren in (het 

aangaan van) samenwerkingen binnen het onderzoek. 

Voor eindproducten van eerdere trainingen bij CanChild, klik hier.  

 

 

Ervaringen van cursisten Canada 
 

'Ik zou deze training zeker aanraden! Ik heb veel geleerd over de verschillende fases 

van onderzoek, en hoe ervaringsdeskundigen daarin hun bijdrage kunnen leveren. 

Zowel de docent als de cursisten waren allemaal erg enthousiast en betrokken, de 

discussies vonden op een respectvolle manier plaats, en ook de aanbevolen literatuur 

sloot perfect aan. Een verrijkende ervaring!'  

Ouder 

 

'Ik had geen ervaring met het samenwerken met ervaringsdeskundigen in onderzoek 

voordat ik aan deze training begon. Het was dan ook erg leerzaam om hier aan deel 

te nemen. Ik merk ook dat ik veel meer waardering heb gekregen voor het betrekken 

van ervaringsdeskundigen in onderzoek. Voor iedereen die geïnteresseerd is in dit 

onderwerp, zou ik de training zeker aanbevelen! Het zat ook erg goed in elkaar.'  

Onderzoeker 

 

 

  

https://www.canchild.ca/en/research-in-practice/family-engagement-in-research-course/student-projects


 

 

 

Contact en aanmelden 
 

Voor meer informatie over de training of vragen over deelname kun je een mail 

sturen naar Maureen Bult (M.K.Bult-4@umcutrecht.nl of Marjolijn Ketelaar 

(M.Ketelaar-2@umcutrecht.nl).  

 

Aanmelden voor deze training kan door een korte motivatie te sturen aan Maureen 

Bult (M.K.Bult-4@umcutrecht.nl). 

 

De training is onderdeel van een pilot. Er is plaats voor maximaal 16 deelnemers. 
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