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A • groepsgesprek

• individueel gesprek

• schriftelijk

• sociale media

• eigen actie cliënt
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Cliëntenparticipatie

Website en social media

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

Via een website of social media (digitale sociale netwerken) leg-

gen mensen contact met elkaar, geven hun mening en reage-

ren op stellingen.

Deelnemers wisselen ervaringen uit op een (al dan niet afge-

schermde) website en geven reacties op stellingen over zaken

die de deelnemers belangrijk of interessant vinden. Het kan dan

gaan over bijvoorbeeld vrije tijd, sporten, begeleiding en contact

maken. Ook kunnen deelnemers zelf YouTube filmpjes, teksten

en foto’s op de website plaatsen. Beelden en geluiden zijn voor

veel gebruikers toegankelijker dan tekst.

De organisatie zorgt voor het opbouwen en in stand houden

van de website, bij voorkeur met medewerking van (potentiële)

gebruikers. Het is van belang om een website op maat en aan-

trekkelijk te maken voor de doelgroep die gebruik gaat maken

van de website. Het bereiken van deze gebruikers vergt wel

enige voorkennis en investering. Bedenk ook dat het volgen en

stimuleren van uitwisseling en het verzorgen van de inhoud

tijdsintensief is. Eventueel kan het nodig zijn om bijdragen van

deelnemers te monitoren en erop te reageren.

De organisatie zet de website in om discussies op gang te

brengen en vragen voor te leggen aan gebruikers om feedback

te krijgen. Deze feedback is inzetbaar voor organisatiedoelen of

andere activiteiten met betrekking tot de doelgroep waaruit

gebruikers afkomstig zijn. Het is van belang dat gebruikers

goed geïnformeerd worden over de (on)mogelijkheden om met

hun feedback organisatieveranderingen te realiseren.

Deeljezorg.nl is een site van Zorgbelang waar burgers hun

zorgen over de zorg delen. Burgers plaatsen hier hun eigen ver-

haal, ervaring, oproep of tip over zorg en welzijn, en kunnen er

verhalen en reacties lezen van gelijkgestemden. Zorgbelang

krijgt zo goed zicht op wat de bezoekers van de website bezig-

houdt en welke vragen en ervaringen zij hebben. Ook biedt de

website de mogelijkheid aan belangenbehartigers om burgers

verder te helpen of met hun verhaal aan de slag te gaan.

tips & trucs

Richt een webredactie op.

Deze redactie bewaakt de

‘goede zeden’ en verwijdert kwet-

sende, discriminerende en grove

inbreng. Stel hier bijvoorbeeld

criteria of huisregels voor vast.


