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A • groepsgesprek

• individueel gesprek

• schriftelijk

• sociale media

• eigen actie cliënt
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Cliëntenparticipatie

De verbetergroep
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

De verbetergroep is een geleide gespreksmethode om een

bestaande, concrete situatie te verbeteren. Deelnemers met ver-

schillende belangen verkennen een vraagstuk en proberen tot

gezamenlijke antwoorden of oplossingen te komen.

Iedere deelnemer aan de verbetergroep kent de situatie goed,

ondervindt de beperkingen of problemen rond het vraagstuk

zelf of veroorzaakt mede de situatie. Deelnemers in de

verbetergroep gaan eerst op zoek naar de oorzaken van het

probleem. Daarna werken zij samen een oplossing uit.

Waar mogelijk wordt de oplossing samen  met de betrokken

deelnemers uitgevoerd.

De organisatie krijgt met deze methode feedback van alle

betrokkenen op een geconstateerd probleem. De verbetergroep

betrekt vertegenwoordigers uit het management, (beleids)

medewerkers, familie en cliënten bij de oplossing. Zij hebben

allen een gelijke inbreng in het proces. Het samen oplossen

van het probleem met alle partijen, met ieder hun eigen deskun-

digheid en ideeën, leidt tot de beste aanpak van het probleem.

De inspanning van de verbetergroep levert oplossingen voor

een concreet probleem of een verbetering van een concrete

situatie, voor de organisatie en voor alle betrokkenen. De orga-

nisatie heeft zo goed zicht op de knelpunten en ervaringen van

alle betrokken partijen. De verbetermethode levert een oplos-

sing die draagvlak kent onder alle betrokkenen.

Plattelandsjongeren uit Groningen (gemeente Loppersum) zijn

in het kader van een peeronderzoek naar radicalisering onder

plattelandsjongeren met een verbetergroep aan de slag

gegaan. Het centrale knelpunt: plattelandsjongeren ontwikkelen

sneller negatieve gedachtes over buitenlanders dan stadsjong-

eren. De gekozen oplossing: het multicultureel festival ‘Toren

PoB- Platteland ontmoet Buitenland’ in de eigen gemeente. Na

een succesvol festival in 2011, is inmiddels een stichting opge-

richt door de jongeren en wordt gewerkt aan een volgende edi-

tie in 2012. Daarbij werken ze samen met allochtone jongeren

uit Amsterdam.

tips & trucs

Zorg voor twee goed

toegeruste begeleiders,

zij hebben een belangrijke

rol in het proces.


