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A • groepsgesprek

• individueel gesprek

• schriftelijk

• sociale media

• eigen actie cliënt
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Cliëntenparticipatie

Tea for two of pizzameeting
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

Bij een pizzameeting of tea for two staat een gezamenlijke acti-

viteit (het eten van pizza of het thee drinken) centraal. Hierdoor

ontstaat een ongedwongen en informele sfeer. Dit draagt bij

aan de uitwisseling tussen deelnemers.

Deelnemers worden door de gezamenlijke informele activiteit

op hun gemak gesteld. Niet iedere deelnemer komt goed aan

bod in formelere sessies, zoals debatten of discussies. Op deze

manier kan op een informele manier kennisuitwisseling plaats-

vinden. Het gezamenlijk eten van pizza of thee drinken vormt

hierbij een leuke aanleiding. Daarnaast voelen deelnemers zich

gewaardeerd door de extra aandacht en verzorging van de bij-

eenkomst, die bijdraagt aan een positieve ervaring.

Deze informele ontmoeting is door de organisatie relatief een-

voudig voor te bereiden. In een sfeervolle setting worden door

deelnemers, cliënten, professionals en beleidsmakers onder het

genot van een hapje en drankje ervaringen uit gewisseld. Indien

gewens, kan afgesloten worden met een samenvatting van de

indrukken en ervaringen of het inventariseren van tips uit de

gesprekken. Deze bijeenkomst levert veel positieve energie en

waardevolle informatie op voor de organisatie.

Bepaalde doelgroepen, zoals jongeren of migranten, worden

niet altijd bereikt of voelen zich niet aangesproken door de regu-

liere bijeenkomsten voor inspraak en medezeggenschap. Ook

vinden sommige professionals of beleidsmakers die beleid

maken met betrekking tot een specifieke doelgroep het niet

altijd makkelijk om met hen in contact te komen. Het inzetten

van deze informele bijeenkomst levert de organisatie toegang,

betrokkenheid en informatie op van een doelgroep die anders

buiten beeld blijft.

Stichting Zon heeft deze methode toegepast in de dak- en

thuislozen opvang voor jongeren. De leiding van een opvang-

instelling wilde de mening van jongeren horen over een aantal

zaken. Zij organiseerde een korte reeks ‘pizza gesprekjes’ waar-

in zij 3 à 4 jongeren per keer persoonlijk uitnodigden. Met deze

gesprekjes kreeg de leiding vanuit deze jongeren uiteenlopende

informatie en input voor beleid- en praktijkontwikkeling.

tips & trucs

Samen koken en eten

bereiden is ook een leuke

manier om laagdrempelige

kennis met elkaar te

maken.


