Vragen, tips en ervaringen uit workshop VNG congres
Wat komt er kijken bij de inzet van ervaringsdeskundigheid?
Vragen vanuit de zaal:
1. Hoe bereik ik een jongere doelgroep? Wie heeft ervaring met het inrichten van een online
platform om een jongere doelgroep te bereiken?
Jongeren zijn minder vaak aangesloten bij (belangen)organisaties en daarmee lastiger te
bereiken. Jongeren uiten zich wel vaak via sociale media en leggen daar makkelijk contact. In
de workshop zijn wat twijfels geuit over of een online platform werkt om jongeren te
bereiken.
Tips:
- Bespreek met jongeren zelf hoe zij het beste betrokken kunnen worden / hoe je met ze
kunt communiceren;
- Ga naar plekken toe waar je jongeren kunt treffen. (scholen, clubs, evenementen)
2. Welke ervaringen/ mogelijkheden zijn er om kinderen/ jongeren te betrekken? Een vorm die
in de plenaire bijeenkomst naar voren kwam is de kinder-gemeenteraad. Via deze weg
kunnen ook kinderen met een beperking of chronische ziekte heel goed hun ideeën
inbrengen.
3. Wat is de inbreng van vrouwen m.b.t. ervaringsdeskundigheid.
Deze vraag wordt ‘vanzelf’ beantwoord als er wordt gezorgd voor een representatieve
vertegenwoordiging van vrouwen in een groep ervaringsdeskundigen.
4. Hoe vind ik ervaringsdeskundigen?
- In grotere gemeenten zijn vaak gehandicaptenplatforms of cliëntenraden waar mensen
kunnen worden gevonden of via welke mensen worden gevonden. In heel veel
gemeenten zijn dergelijke organisaties er niet.
- Er kan contact gelegd worden met woonvoorzieningen of revalidatieorganisaties in de
regio.
- Een oproep plaatsen op een lokale website of in een krant is ook een tip die in de
workshop naar voren komt.
- Soms zijn er ook ervaringsdeskundigen in de organisatie aanwezig die mogelijk willen of
kunnen meedenken. Het is ook mogelijk dat een gemeente iemand in dienst neemt met
ervaringsdeskundigheid met een specifieke opdracht om verbindingen te leggen en als
ambassadeur voor bewustzijn in de organisatie.
- Ervaringsdeskundigen kunnen ook gevonden worden via landelijke organisaties. Het
adviespunt kan je helpen aan contactgegevens. Het adviespunt kan ook meedenken over
welke organisaties relevant kunnen zijn voor een onderwerp.
5. Mensen hebben vaak heel veel vragen en wensen. Het is niet altijd mogelijk hier iets mee te
doen of het ontbreekt aan de tijd.
Tips:
- Betrek ervaringsdeskundigheid zo vroeg mogelijk in het proces. Op die manier kun je van
meet af aan inbreng meenemen of tijdig verhelderen van een traject geen betrekking op
zal hebben zodat voor iedereen duidelijk is wat kan en mag worden verwacht.

-

Denk goed na op welke momenten je behoefte hebt aan welke vorm van
ervaringsdeskundigheid. (zie overzicht categorieën)
Maak altijd gebruik van verschillende categorieën ervaringsdeskundigheid; zo bouw je
een check in of je inderdaad het goede doet.

6. Hoe zit het met vergoedingen?
Waarderen, belonen en onkosten voor de inzet van ervaringsdeskundigen is belangrijk. Houd
hier vooraf rekening mee en maak daar vooraf afspraken over.
Het hangt af van de persoonlijke situatie van een ervaringsdeskundige of en hoe je een
vergoeding kunt en moet verstrekken.
Voor meer informatie kijk op:
https://nietsoveronszonderons.nl

