Evaluatierapport
Participatiecafé Deurne voorjaar 2016

“Maak gebruik van eigen ervaring
om anderen te helpen!”

Inleiding

Op 26 mei jl. vond alweer het negende Participatiecafé Deurne plaats.
Ditmaal was het centrale thema van het Participatiecafé Deurne gericht op “Ervaringsdeskundigheid helpt!”, wat kortgezegd inhoudt dat ieders ervaringen
een waardevolle ondersteuning kunnen zijn bij (het oplossen van) andermans problematiek.
Het gevoel dat je gehoord wordt en serieus wordt genomen is voor mensen die met problemen kampen heel belangrijk. Het verschil tussen iemands leed
opmerken en ook werkelijk naast iemand gaan zitten om met diegene mee te voelen, kan een aanzienlijk duidelijk verschil maken. Een gesprek van mens tot
mens kan ervoor zorgen dat iemand soms net iets meer van zichzelf laat zien, wat maakt dat er meer grip op een situatie kan komen en we aan oplossingen
kunnen gaan werken. Stichting MEE, Stichting De Noodkreet en GGZ-instellingen, zoals GGZ Oost-Brabant, werken al langere tijd samen met dergelijke
ervaringsdeskundigen. Tijdens het Participatiecafé raakten de deelnemers sterk overtuigd van het belang om mensen met ervaringen bij de hulpverlening te
betrekken. De conclusie van het Participatiecafé kan dan ook luiden: “Sympathie, oké. Maar liever ook empathie. Maak gebruik van je eigen ervaringen om
anderen te helpen.”
De organisatie van het Participatiecafé vroeg de deelnemers van het Participatiecafé naar hun ervaringen door middel van een korte enquête. 34
deelnemers beantwoordden de vragen. Dit evaluatierapport geeft hun antwoorden weer.
Deurne, juni 2016
Will Mossink
Secretaris Stichting Sociale Gezondheid Deurne

1

Heeft u eerder deelgenomen aan het Participatiecafé of was dit uw eerste keer?
15 x
19

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

2 Heeft de bijeenkomst aan uw verwachtingen voldaan?

JA (32 x)
Informatieve bijeenkomst
Goede mogelijkheid om te netwerken
Divers publiek
Nieuwe informatie en ideeën
Kennismaking met het Participatiecafé
Goede organisatie
Positievere kijk op ervaringsmedewerkers
Veel afwisseling
Praktijkgericht
Interessant onderwerp
Gevarieerde insteek
Een aantal ‘oude’ bekenden getroffen
Sprekers
Het hele programma
Constructieve vragen
Meer informatie over de mogelijkheden binnen het vrijwilligerswerk
Praktijkvoorbeelden
Nieuwe contacten opgedaan
Inspiratie
Zo min mogelijk verwachtingen, open staan voor wat er gaat gebeuren
Goede, wisselende activiteiten

NEE (2 x)
De tijd bleek wat krap, waardoor uitwisseling en aanvulling onder
deelnemers niet echt tot stand kon komen
De onderwerpen hadden te weinig raakvlak met ons werk

3 Welk onderdeel is u het meest bijgebleven en waarom?
Ervaringsdeskundigen (17 x)
Ze gaven goede informatie.
Ik merk dat er steeds beter naar ervaringsdeskundigen wordt geluisterd en dat hun rol in het
herstelproces steeds meer gewaardeerd wordt. Een positieve ontwikkeling!
- Er was veel interesse voor de ervaringsdeskundigen vanuit de aanwezigen.
- (De verhalen van) de ervaringsdeskundigen openen deuren voor professionals in de zorg. Het is van
belang om met elkaar te werken en elkaar aan te vullen.
§ Speeddates (8 x)
- Omdat de praktische en organisatorische kant van het haal hier goed aan het licht kwam.
- De verhalen gaven veel informatie over een actueel onderwerp.
§

-

Presentatie over Ons Pleske (5 x)
Goed verwoord, interessant initiatief.
Het verhaal had een enorme impact.
Ik heb enorm veel respect voor hun vrijwilligers.
§ FACT Team en Stichting Voor en Door
- Ik kan deze informatie mogelijk gebruiken in mijn werk.
§

-

§
§
§
§
§

Verhaal van Stichting De Noodkreet
Het verhaal maakte veel indruk, omdat het kinderen betreft en die zo ontzettend kwetsbaar zijn nog.
Kringgesprekken
Speech van Henk Driessen
Verhaal van vrijwilligers GGZ
Alle onderdelen (1 x)

4 Wilt u hier nog iets mee doen, en zo ja, wat?

JA
(23 x)

-

Omdat ik er nu beter van op de hoogte ben, ga ik het in de toekomst
gebruiken in een situatie dat het nodig is (8 x).
Ik ga (meer) ervaringswerkers inzetten (6 x).
Ik ga het delen met mijn collega’s.
Mogelijkheden onderzoeken over de inzet van ervaringsdeskundigen bij
cliënten.
Ik heb nieuwe contacten gelegd voor een mogelijke samenwerking.
Proces nog verder uitbreiden, tot iedereen het belang ziet.
Dit doe ik al (3 x). Ik probeer mensen met elkaar te verbinden om zo
hun isolement te doorbreken.
Ik ga kijken of ik zelf geschikt ben als ervaringsdeskundige.

NEE

GEEN ANTWOORD

(5 x)

(2 x)

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

Inhoud

Locatie

Eén keer het cijfer 4
Eén keer het cijfer 6
Twintig keer het cijfer 8
Acht keer het cijfer 9

Eén keer het cijfer 6
Zes keer het cijfer 7
Achttien keer het cijfer 8
Acht keer het cijfer 9
Eén keer het cijfer 10

Twee keer het cijfer 6
Vier keer het cijfer 7
Achttien keer het cijfer 8
Negen keer het cijfer 9
Eén keer het cijfer 10

8,1

8,1

8,1

6 Heeft u bruikbare contacten opgedaan tijdens het Participatiecafé?
21 x
5x

Ja
Nee

4x
4x

Niet direct
Geen antwoord

Voor de organisatie
De deelnemers zouden graag de volgende onderwerpen zien bij het volgende Participatiecafé…
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Armoede (5 x) en de rol van organisaties daarbij, van bijvoorbeeld de kerken
Eenzaamheid (2 x)
Zelfredzaamheid (ouderen), waarbij eventueel e-health ter sprake komt
Verslavingszorg
Wat is de stand van zaken met betrekking tot samenwerking tussen deelnemende, professionele partijen? (3 x)
Ketenzorg wijkteams/ organisatie overstijgend paramedici in de wijk
Deskundigheidsbevordering in de medische wereld, bijvoorbeeld met betrekking tot een bepaald ziektebeeld of ziektekostenverzekering
De visie van Buurtzorg en hun nieuwe project ‘Zorgeloos’ (waar de patiënt echt centraal staat)
Leefbaarheid in de wijken
Co-creatie tussen hulpvraag en hulpverlener
Wijkgericht werken en daarbij verschillende doelgroepen belichten
Uitleg van zorgverzekeraars over hoe de gelden in de zorg verdeeld worden

Tips/tops
“Jullie hebben het goed op de rit! Normaal ga ik naar Someren, maar bij jullie geeft het veel meer nuttige informatie.”
“Blijf de diversiteit binnen de deelnemers/het publiek aantrekken!”
“Laat nog meer en duidelijker weten dat er mogelijkheid tot netwerken is.”
“Het was goed. Ga zo door!”

Dit evaluatierapport is samengesteld door
Kiki Mossink
Communicatieadviseur & tekstschrijver
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