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Bijlage 5 Visiegroep 17 juni 2019 

Bouwsteen samenwerken met gezinnen 
 

Tijdens de eerste bijeenkomst van de Verbindingsgroep donderdag 13 juni jl. is in een workshop 

verzorgd door JSO gebrainstormd over hoe vorm te geven aan cliëntparticipatie bij SAMEN. Daarbij is 

onderscheid gemaakt op participatie op drie niveaus: 1) plannen maken, 2) projecten en 3) 

Onderzoek.  

 

1. Plannen maken 

Innovatieraad: ouders/verzorgers en jongeren bepalen mede de agenda en thema’s. Dit vraagt om 

participanten die wat afstand hebben en overstijgend kunnen denken, bijvoorbeeld gezinnen die 

geen hulp meer krijgen of leden van (ouder- en/of lotgenoten-) verenigingen.  

 

2. Projecten 

SAMEN-projecten worden structureel met ervaringsdeskundigen ontwikkeld en uitgevoerd. Dit 

vraagt om participanten die zelf ervaring hebben met jeugdhulp. 

 

3. Onderzoek 

Participanten doen structureel mee met het onderzoeksplatform en lopen mee bij de onderzoeken. 

Dit vraagt om participanten met ervaringsdeskundigheid die met hun andere blik kunnen signaleren 

als onderzoek loszingt van de praktijk. De participanten dienen enige afstand tot die praktijk te 

hebben. 

 

Randvoorwaarden 

Om aan deze niveaus verder vorm en invulling te kunnen geven, zijn de volgende randvoorwaarden 

geformuleerd: 

• Neem input écht serieus: mensen willen gezien en gehoord worden. Geen windowdressing. 

Participatie is samen doen, niet mensen betrekken bij;  

• Bevraag participanten op wat ze weten en kunnen: sluit ze op het goede niveau (plannen 

maken, projecten of onderzoek) aan;  

• Stel open vragen: wat werkt niet goed en hoe kan het beter? Start hiermee een 

verbetercyclus;  

• What’s in it for them? Vanuit welke motivatie doen gezinnen mee? En sluit hierop aan; 

• Maak het leuk!; 

• Hanteer laagdrempelige, flexibele strategieën in vorm en tijd: laat participanten kiezen hoe 

ze hun bijdrage willen leveren; 

• Beloon participanten; 

• Houd rekening met angst en/of weerstand om mee te doen; 

• Ervaringsdeskundigen hoeven het niet met elkaar eens te zijn; niets als een waarheid nemen; 

• Maak heel helder waar het om gaat (informatie en communicatie). 

 

Mogelijke vormen 

Afhankelijk van niveau en de wensen van de ervaringsdeskundigen zelf, kan gedacht worden aan de 

volgende vormen: 

• Breng participanten met elkaar in gesprek met een participizza bij SAMEN; 

• Ga naar mensen thuis en/of organiseer werksessies in het onderwijs; 

http://www.awsamen.nl/
mailto:info@awsamen.nl


 

Academische werkplaats jeugd voor de regio’s Holland-Rijnland, Haaglanden en Midden-Holland 
www.awsamen.nl info@awsamen.nl  

• Online-participatie; 

• Benut informatie uit bestaande cliënttevredenheidsonderzoeken en exitgesprekken. 

Bespreek die samen met participanten diepgaand en destilleer daar thema’s uit; 

• Platform: alle leden van SAMEN nemen een keer per jaar een gezin mee om thema’s te 

bespreken; 

• Organiseer focusgroepen in twee kringen: eerst met cliënten, dan met professionals; 

• Voeg gericht extra vragen toe aan standaardvragenlijst over innovatie/SAMEN; 

• Vraag jongeren zelf hoe ze willen participeren; 

• Organiseer structureel spiegelgesprekken. 
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