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14 visuele prikkelmethode
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A • groepsgesprek

• individueel gesprek

• schriftelijk

• sociale media

• eigen actie cliënt
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Cliëntenparticipatie

Visuele prikkelmethode
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 visuele prikkelmethode maakt gebruik van beelden die deel-

nemers met behulp van foto’s van hun (woon- en leef)omgeving

maken. Hierdoor krijgt de organisatie inzicht wat de deelnemers

aan knelpunten zien en wat ze waarderen.

Deelnemers maken foto’s van zaken in hun omgeving die hun

beleving van mentale, sociale en fysieke elementen weergeven.

Zij worden daarna individueel geïnterviewd over waarom zij

bepaalde foto’s hebben gemaakt en de achtergrond van de

gemaakte foto’s. In een serie panelgesprekken met andere deel-

nemers worden hun foto’s en uitspraken voorgelegd, waardoor

nog extra verdieping en aanvullende informatie wordt verkre-

gen.

De organisatie nodigt deelnemers uit om via de visuele prikkel-

methode hun omgeving in beeld te brengen. Een gespreks-

leider legt deelnemers uit wat de bedoeling is. Bij het panel-

gesprek worden meer deelnemers betrokken dan alleen de

fotografen. De organisatie zorgt voor de opvolging van de uit-

komsten.

De organisatie verkrijgt met behulp van de foto’s en de panel-

gesprekken een goed beeld van de manier waarop deelnemers

hun omgeving ervaren. Een fotoproject biedt zorgverleners,

managers en beleidsmakers handvatten om de kwaliteit van de

woonomgeving en de dienstverlening te vergroten en zorg op

maat te bieden.

De methode is succesvol ingezet in ziekenhuizen. Zieke kinde-

ren laten met behulp van foto’s hun dagelijkse leven zien. Zij

fotografeerden verschillende gelaatsuitdrukkingen van ver-

pleegkundigen en artsen om hen heen. De foto’s hielpen deze

kinderen met het bewaken van hun identiteit in een overweldi-

gende medische wereld.

tips & trucs

Gebruik de foto’s

voor publicaties,

zoals de website,

poster, nieuwsbrief of

een tentoonstelling.


