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• individueel gesprek

• schriftelijk

• sociale media

• eigen actie cliënt
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Cliëntenparticipatie

Theater

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 voorlichtingsbijeenkomst wordt theater gebruikt om de

praktijk te verbeelden. Het maakt ervaringen concreet en knel-

punten en vraagstukken herkenbaar voor verschillende partijen.

Na afloop gaan professionals en de doelgroep in discussie.

Deelnemers herkennen bij een goed gekozen sketch de proble-

matiek, zonder dat zij hun eigen persoonlijke situatie hoeven te

verwoorden. Deelnemers vanuit de doelgroep, beleidsmakers,

beroepskrachten uit de organisatie of andere belangrijke partij-

en gaan over het thema in gesprek. Zij stellen elkaar vragen,

wisselen informatie en ervaringen uit en krijgen zo beter zicht

op elkaars leefwereld, wensen en behoeften.

Medewerkers en vertegenwoordigers vanuit de doelgroep wor-

den betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de bij-

eenkomst. De organisatie zet een gespreksleider in, die alle

deelnemers tijdens de discussie aan bod laat komen. Tijdens

de bijeenkomst nemen medewerkers van de organisatie actief

deel aan het debat. Ze denken mee en beantwoorden prakti-

sche vragen. Van beide kanten, zowel cliënten als organisatie,

worden suggesties voor verbeterpunten gedaan waar de orga-

nisatie mee aan de slag kan.

De inzet van theater levert aanknopingspunten op om knelpun-

ten, signalen en frustraties te verwoorden, terwijl er gelijktijdig

ruimte en afstand blijft naar de persoonlijke situatie van de deel-

nemers. Dit levert goed zicht op vraagstukken vanuit het cliënt-

perspectief en levert relevante informatie voor de organisatie.

In gesprek met alle betrokken partijen komt men tot gedeelde

ervaringen en oplossingsrichtingen.

Bij Stichting Kikid draaide het programma Pep & Punch dat

bestaat uit theater en discussie. Jongeren uit het voortgezet

onderwijs kregen hierdoor inzicht in de effecten en gevolgen

van het gebruik van drank en (soft)drugs. Hierbij werd ook de

methode van peer educatie toegepast. Jongeren werden in-

gezet om voorlichting te geven aan de eigen doelgroep. Dit

bleek een uitstekend middel, omdat leerlingen zich hierdoor kun-

nen identificeren met de peers waardoor zij makkelijker inzien

wat dit betekent voor hun eigen leefsituatie.

tips & trucs

Maak gebruik van theatergezelschappen

bestaande uit de doelgroep (zoals Firma

Zorgbehang: www.defirmazorgbehang.nl)

of uit wijken.


