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A • groepsgesprek

• individueel gesprek

• schriftelijk

• sociale media

• eigen actie cliënt
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Peerconsultatie

wat is het

wat maakt de deelnemer mee

wat maakt de organisatie mee

wat kan de organisatie met de resultaten

wat is er ooit al mee bereikt

Deelnemers gaan in gesprek met hun , leeftijdgenoten of

mensen met dezelfde kenmerken of achtergrond. Door herken-

ning en het vertrouwen in de peer als , delen zij informa-

tie die zij niet zomaar met gedeeld hadden.

Deelnemers worden geworven en getraind om hun peers te

interviewen. Deze interviews worden uitgevoerd aan de hand

van een vooraf opgestelde vragenlijst of checklist. Deelnemers

presenteren tijdens een terugkombijeenkomst de verkregen

informatie uit de interviews. Naar aanleiding van de resultaten

en signaleren formuleren zij gezamenlijk adviezen voor de

instelling of organisatie.

Binnen het netwerk van de organisatie worden deelnemers

geworven die getraind en ingezet worden als interviewer. De

organisatie bepaalt (indien gewenst in samenwerking met de

deelnemers) de vragenlijst en de thema’s waarop informatie

wordt verzameld. De organisatie zorgt voor begeleiding en

coördinatie tijdens de uitvoering. Inzichten en resultaten worden

samen met de deelnemers vertaald naar (beleids)adviezen.

De organisatie krijgt met de inzet van peer consultatie advies

en feedback vanuit een specifieke doelgroep. Door de inzet van

peerconsultatie worden signalen en informatie verkregen die

anders onbesproken zouden blijven. Door het actief betrekken

van de doelgroep, ontstaat eigenaarschap en betrokkenheid

vanuit de deelnemers.

Stichting Volksbond Amsterdam zette de methode succesvol in

onder dak- en thuisloze jongeren in Amsterdam. De jongeren

formuleerden zelf de vragen, legden contacten en interviewden

peers. Op deze wijze verkreeg de stichting toegang tot een

moeilijk bereikbare doelgroep. Met de resultaten heeft de stich-

ting nieuw beleid geformuleerd. De methode droeg daarnaast

bij aan het zelfvertrouwen en van dak- en thuis-

loze jongeren die als deelnemers mee deden.

peers

gelijke

niet-peers

empowerment

Cliëntenparticipatie

tips & trucs

Spreek deelnemers

persoonlijk aan en vraag

hen mee te doen met het

project. Dus liever geen

algemene werving via

poster, flyers

of oproepen.


