Evaluatierapport

Participatiecafé Deurne december 2015

“Samen kunnen we de zorg beter maken!”

Inleiding
Op donderdag 26 november 2015 vond het achtste Participatiecafé Deurne plaats, onder het motto: ‘Waai gon deur!’, wat ‘Wij gaan door!’
betekent.
Het centrale thema van het achtste Participatiecafé was ‘Samen werken in de wijk’. Wat betreft samen werken in de wijk moet er bijvoorbeeld
nog veel ontwikkeld worden. Veranderen kost immers tijd. Nadat op 1 januari 2015 het zorglandschap begon te veranderen is het er nog niet
overzichtelijker op geworden. De agendacommissie van het Participatiecafé is ervan overtuigd, dat we niet bij de pakken neer moeten gaan
zitten, maar door moeten gaan. Aan de hand van het delen van de eerste succesverhalen kunnen we de zorg samen beter maken!
De organisatie van het Participatiecafé vroeg de deelnemers van het Participatiecafé naar hun ervaringen door middel van een korte enquête.
Twintig deelnemers beantwoordden de vragen. Dit evaluatierapport geeft hun antwoorden weer. Voor de volledigheid is het programma van het
Participatiecafé aan dit rapport toegevoegd.
Deurne, december 2015
Will Mossink
Secretaris Stichting Sociale Gezondheid Deurne

Programma Participatiecafé donderdag 26 december 2015
13.00 uur
13.30 uur
13.40 uur
14.30 uur
14.35 uur
14.55 uur

Inloop, netwerken met een drankje
Start, welkomstwoord agendacommissie en gastvrouw
Zorgdorp Deurne
Inleiding door Inge Redeker en Barbara de Groen, adviseurs
Wijkgericht Werken Vilans
Speeddaten. Uitleg en verspreiding in groepen
Speeddate 1 (20 minuten)
Speeddate 2 (20 minuten)

15.15 uur
15.45 uur
16.15 uur
16.45 uur
17.00 uur

Pauze en netwerken
Speeddate 3 met afsluitende vragen (30 minuten)
Plenaire terugkoppeling
Zeepkist
Afsluiting, met gezellig nablijven

Korte toelichting op het programma
Doel van het Participatiecafé is kennis delen en een gezamenlijk netwerk opbouwen. Er is daarom ruimte voor één centraal thema én om elkaar
beter te leren kennen. Maak er gebruik van!
Thema
Centrale thema is “Samen werken in de wijk”. Het motto: “Waai gon deur!”
Op allerlei plaatsen zijn inmiddels ervaringen met verschillende vormen van wijkgericht werken. Twee onderzoekers van Vilans leidden het
thema aan de hand van deze ervaringen in. Hoe doen anderen het? Is er misschien een aansprekend voorbeeld? Wat heeft succes? Wat zijn
valkuilen? Aan de hand van een concreet voorbeeld (“persona”) gaan we daarna in groepjes verder in op het samen werken in de wijk. Hoe ziet
samenwerking eruit? Wat kan het oplossen? Wat hebben we nodig? Door de opzet maken we daarbij gelijk meer kennis met het werk en de
mensen van het Gebiedsteam Deurne, de Thuisbegeleiding en et de LEV-groep, die dit jaar voor Deurne Wijkscans maakte. In een groep gaat
Marion van den Waardenberg in op je hart en motivatie als de essentie van samenwerken.
Zeepkist
Tijdens de afsluitende terugblik bieden we deelnemers graag de gelegenheid om een korte mededeling te doen over een evenement dat
binnenkort plaats vindt of over een ander initiatief dat voor andere deelnemers van het Participatiecafé interessant kan zijn om te weten.
Organisatie
Participatiecafé Deurne wordt georganiseerd door de deelnemers zelf.
De agendacommissie bestaat dit jaar uit: Ingrid Bloemers, LEV-groep; Anneke Hikspoors, Savant zorg; Marion van den Waardenberg, Bureau v
Gezondheidsontwikkeling; Brigitte Joosten, Gebiedsteam Deurne en Mia Willems – van Roosmalen, mantelzorger.
Het secretariaat wordt verzorgd door Stichting Sociale Gezondheid Deurne.

(1) Heeft u eerder deelgenomen aan het Participatiecafé of was dit uw eerste keer?
11 x
9x

Ik heb eerder deelgenomen
Dit was de eerste keer dat ik aanwezig was

(2) Heeft de bijeenkomst aan uw verwachtingen voldaan?
17 x
3x

Ja, want…
-

-

Ja
Nee

Ik wist vooraf niet goed wat ik kon en mocht verwachten, maar het
was interessant.
Ik was benieuwd of het voor ons als diaconie interessant was en dat
was het zeker, met name: voedselbank, vluchtelingenwerk,
schuldhulpmaatje, zorg voor elkaar en mantelzorg.
De middag was inspirerend, je kon goed netwerken en de
bijeenkomst biedt de ruimte om je vakgebied toe te lichten.
Netwerken en kennismaken met andere disciplines is altijd
interessant!
Het was prettig om in een kleine kring met mensen uit het werkveld
te praten over wat beter kan en wat wijkgericht werken nu betekent.
Het netwerken, visie/gedachten uitwisselen, leuke interactieve
bijeenkomst, informeel en formeel netwerk. Verhaal van Vilans was
interessant, maar een algemeen verhaal.
We hebben weer eens een casus vanuit verschillende punten
bekeken.
Er waren veel mensen die verschillende organisaties
vertegenwoordigden, dit was goed om te kunnen netwerken.
Interessant onderwerp, goede inleiding, actieve middag en weer
eens andere mensen gesproken.
Ik verwachtte dat het zou zijn als de vorige keer, maar dat was niet
zo. Ik werd aangenaam verrast.

Nee, omdat…
-

-

De lezing van de twee dames sprak mij niet aan. Er zijn zoveel verschillende
manieren om met de nieuwe, door het kabinet opgelegde, ontwikkelingen om
te gaan. Ik was/ben vooral benieuwd hoe het in Deurne is geregeld; wat goed
gaat en wat beter kan, bij wie je moet zijn en dat Deurne weet dat onze
vrouwen ontmoetingsgroep er op dinsdagmiddag zijn van 13.30 tot 15.30 uur.
Daarnaast vond ik de geluidsinstallatie onvoldoende en later in de kleine
groepjes was het ook moeilijk om elkaar te verstaan.
Het sloot niet echt aan voor ons als buurtbemiddeling.

‘Ik vind het fijn als er opgesplitst wordt, dat je dan in aparte ruimtes zit.’
‘Voor het vervolg zou ik behoefte hebben aan specifieke informatie over Deurne.’
‘Ik zou het fijner vinden als het onderwerp van de casus (en het
middagprogramma) van tevoren duidelijk is.’
‘Graag attendeer ik op het beter in gaten houden van de tijd per onderdeel, er zijn
deelnemers die eerder weg moeten.’

(3) Welk onderdeel van het Participatiecafé is u het meest bijgebleven, en waarom?
Onderdeel
1. Speeddaten (6x)
- Biedt een kans om vele ideeën samen te voegen naar een
ideaalbeeld, wat tot nieuwe inzichten kan leiden.
- Om andere input en ideeën te horen.
- Waren verhelderend.
- Een interactief gedeelte is goed om kennis te maken met
verschillende organisaties die zich bezighouden met het thema
participatie.
- Het is een goede manier om verschillende disciplines en hun
werkwijze te leren kennen.
2. De diversiteit van organisaties die zich met de materie bezighouden
3. Kringgesprekken
- Waren interessant.
- Ik kreeg hierdoor een duidelijker beeld van stand van zaken
en inhoud.
4. Het actieve gedeelte: in groepen werken
5. Het overleg met elkaar

6. Kennismaking met de gemeente(ambtenaar) (2x)
- Fijn om te weten wie wat doet.
- Zo weet je bij wie je moet zijn. Sowieso zijn gezichten en
persoonlijk contact van de verschillende organisaties belangrijk.
7. Het laatste kringgesprek
- Degene die er toen bij zat als gespreksleider had een hele andere
insteek. Eerst starten met een korte meditatie en daardoor
kwam je op andere acties.
8. De presentatie van de dames Wijkgericht Werken van Vilans
9. De interactie met de andere aanwezigen en de verschillende
belangen en visies

10. De gesprekken met andere deelnemers

(4) Wilt u hier nog iets mee doen, en zo ja, wat?
13 x
3x
2x

Ja
Nee
Geen antwoord

Ja,
-

-

Ik ga het gebruiken in mijn werk of verbinden met de praktijk (3x).
Ik heb gehoord dat de Gemeente Deurne diverse
websitemogelijkheden heeft. Het is goed als onze
ontmoetingsgroep daar met contactpersoon en openingstijden
vermeld staat. We zullen een gesprek aangaan met de
gemeenteambtenaar zodat we elkaar kunnen helpen.
Ik wil er heel veel mee doen en ga brainstormen over een
volgende keer. (2x)
Contacten onderhouden, we hebben nu al kennis gemaakt (2x).
Kijken waar wij als team aan kunnen sluiten en wat we kunnen
doen.
Uitvoeren, met de andere deelnemers.
Maar er is nog een hele weg te gaan voordat het ingeregeld is.
Maar nog geen idee wat (2x).

(5) Wilt u uw waardering over het Participatiecafé
uitdrukking geven met een cijfer voor…
Programma en
werkwijze

Inhoud

Locatie

Eén keer geen cijfer
Eén keer het cijfer 4
Vijf keer het cijfer 7
Twaalf keer het cijfer 8
Eén keer het cijfer 9

één keer geen cijfer
Eén keer het cijfer 4
Twee keer het cijfer 6
Vijf keer het cijfer 7
Zeven keer het cijfer 8
Twee keer het cijfer 9
Eén keer het cijfer 10

Eén keer geen cijfer
Eén keer het cijfer 4
Twee keer het cijfer 5
Vier keer het cijfer 6
Vijf keer het cijfer 7
Vijf keer het cijfer 8
Eén keer het cijfer 9
Eén keer het cijfer 10

7,6

7,5

6,9

(6) Heeft u bruikbare contacten opgedaan tijdens het
Participatiecafé?
14 x
3x
1x

Ja
Nee
Misschien

(7) Tips (qua onderwerpen en activiteiten)
Wat ik mis of graag wil zien
-

-

-

-

-

Onderwerpen zoals:
- Wetgeving en verandering
- Diaconaal werk, vluchtelingenwerk, platform Grip op Schuld (Schuldhulpmaatje), samenwerkingsverband van Diaconie in Deurne
- Verbeterende leefbaarheid, participatie kwetsbare groepen zoals mensen met dementie, GGZ-problematiek, aanpak
vraagverlegenheid mensen met een zorgvraag, bevorderen van participatie signalering armoedeproblematiek ouders bij opvoeding
in eigen kracht zetten, weerbaarheid van ouders (koppelen aan thema’s zoals social media)
- De verschillen en gelijkenissen tussen een professional, een vrijwilliger en een ervaringsdeskundige in relatie tot de inzetbaarheid en
de (te verwachten) deskundigheid. Denk hierbij ook aan verdringing van vrijwilligerswerk ten koste van betaalde arbeid.
Activiteiten zoals:
Een interactief gedeelte en verschillende casussen, zodat het past bij het vakgebied van de genodigden.
De situatie van Deurne concreet bespreken
1. Overzicht van hoe het geregeld is, bij wie je moet zijn voor wat en hoe je elkaar kan versterken. Dit kunnen de organisaties ook van
tevoren op papier zetten. Aangeven wat hun sterke en zwakke kanten zijn.
2. Wie doet wat en lopen we elkaar niet voor de voeten?
3. Hoe ziet Wijkgericht Werken er in Deurne uit? Kaders maken, van waaruit we dit verder vorm geven.
Uitslagen Participatiecafé
Hoe krijgen we de mensen te pakken die buiten de boot vallen? Hoe maken we bekend wat de uitslagen zijn van het Participatiecafé aan
de rest van Deurne?
Wijkscans en wijkteams
Wat is de uitkomst van de wijkscans en hoe gaan de wijkteams er uitzien? Hoe bevorder je laagdrempeligheid en zichtbaarheid in de
wijk? Samenwerking met allerlei verschillende instanties, waar vind je elkaar?
Contactgegevens van deelnemende partijen
Focus op verschillende doelgroepen
De individuele besluitvorming en de mogelijkheden van bezwaar en beroep
Is de deskundige niet meer mondfiat dan de cliënt en kan dat betekenen dat de cliënt monddood wordt gemaakt?
Waarom zijn er geen huisartsen aanwezig?
Innovatieve projecten
Projecten laten zien of bespreken die effect hebben.

(8) Tops (qua onderwerpen en activiteiten)
Wat gaat goed
-

Speeddaten
Een duidelijk, levendig en actief onderdeel (3x).
Kennismaking in de laatste ronde
Dat de deelnemers kunnen vertellen over wat zij doen. Maar sowieso is de kennismaking met de andere deelnemers interessant.
Interessante onderwerpen benaderen met praktische werkwijze
Daardoor krijg je een beeld van de stand van zaken. En met Participatiecafé kijken we op praktische wijze naar de onderwerpen (2x).
Groei in opzet
‘Ik zie een duidelijke groei in opzet van het Participatiecafé en ga ervanuit dat dit volgende keer nog meer verdieping geeft.’
Netwerken en borrelen
‘Het borrelen wordt al meer gedaan, er werd behoorlijk genetwerkt! Het Participatiecafé wordt steeds beter!’

(9) Tot slot: overige tips & opmerkingen van deelnemers
‘Wellicht is het verstandig om eens iemand uit te nodigen van de FNV en/of werkgeversorganisatie.’
‘Plaats regelmatig wat in de krant op de Gemeentepagina: bijvoorbeeld bij wie je moet zijn. Vooral mensen met problemen vinden het fijn om te
weten bij wie ze moeten zijn i.p.v. de onpersoonlijke websites, inspreekapparaten enz.’
‘Het is belangrijk dat de gemeenteambtenaren, i.v.m. beoordeling van bijv. WMO gelden, weten welke organisaties (allemaal gerund door
vrijwilligers en met inzet van betrokken burgers) actief zijn. Zij zijn de oren en ogen van de wijk, bevorderen het welzijn van de burgers en werken
dus ook kostenbesparend.’

Dit evaluatierapport is samengesteld door
Kiki Mossink
Communicatieadviseur &
tekstschrijver
06 – 47420167
kikimossink@gmai.com

