Stimulansz versterkt uw
Lokale cliëntenparticipatie

Zo helpen wij u verder
1 gratis introductiegesprek voor meer informatie over de
methodiek ‘Benut ervaringen’.
2 abonnement cliëntenparticipatie dat u volledige
ondersteuning biedt van onze specialisten.
3 trainingen op maat voor uw lokale cliëntenadviesraad onder
de deskundige begeleiding van Stimulansz.

Over Stimulansz
Stimulansz is uw kennis- en adviespartner in het
gemeentelijk domein. Stimulansz adviseert, informeert
en biedt aansluitend ook praktische oplossingen, zoals
tools voor bedrijfsvoering en digitale informatieproducten.
We helpen u bij het uitvoeren van uw publieke taken,
zodat u de best denkbare dienstverlening kunt bieden
aan uw burgers.

Meer weten?
Vraag Wilma Kuiper (06 17 07 29 90) of
Frans Kuiper (06 83 17 17 87) om meer informatie of ga
naar www.benutervaringen.nl en www.stimulansz.nl

Stimulansz
Postbus 2758, 3500 GT Utrecht
Telefoon (030) 298 28 00
info@stimulansz.nl
www.stimulansz.nl

Benut mijn
ervaring
Dan snap je
hoe het wél moet
Cliëntenparticipatie
die hout snijdt
Nieuwe methodiek
voor gemeenten en
adviesraden

Wie ervaren dag in dag uit de
dienstverlening van gemeenten of
instellingen? De cliënten zelf!

Een doorlopend proces van
ervaringen ophalen en die verwerken
in het gemeentelijk beleid.

Dus benut hun ervaringen

De methodiek ‘Benut ervaringen’ helpt u daarbij
Benut ervaringen
Stimulansz heeft samen met de Lande
lijke Cliëntenraad, de Vrije Universiteit
en vier gemeenten en hun adviesraden
een methodiek ontwikkeld met de
toepasselijke naam ‘Benut ervaringen’.
Kern van de methodiek is een
continue dialoog tussen gemeente
en cliëntenadviesraden. Essentieel is
dat deze dialoog gevoed wordt door de
ervaringen van uw cliënten. Zitten er in
uw raad weinig ervaringsdeskundigen?
Dat hoeft geen probleem te zijn.
Bij deze methodiek wordt niet alleen
gebruikgemaakt van de expertise in de
raad zelf, maar ook de ervaringen van
cliënten buiten de raad worden ingezet.

De methodiek

Resultaat

Ervaringen van cliënten zijn belangrijk
om te weten of beleid van gemeenten
werkt en of er geen onbedoelde
negatieve effecten zijn. De methodiek
‘Benut ervaringen’ ondersteunt
cliëntenvertegenwoordigers,
bestuurders en hun medewerkers om:
• ervaringen van cliënten op te halen;
• ervaringen te bundelen tot
ervaringskennis;
• de ervaringskennis te toetsen aan
eigen doelen en waarden;
• het resultaat bespreekbaar te maken
in een doorlopende dialoog.

>

U heeft aan het einde van het traject:
• concrete instrumenten in handen voor
het benutten van ervaringen;
• impulsen voor cliëntenparticipatie;
• ingrediënten voor cliëntgericht beleid;
• de relatie tussen gemeente en
cliëntenraad versterkt.
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Plan van aanpak en
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www.benutervaringen.nl
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Wat willen we
uitzoeken?
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Vindt u dat cliëntenparticipatie in uw
gemeente te weinig effect heeft? Is
iedereen van goede wil, maar komt u
niet of onvoldoende tot goede afspraken
en resultaten? Dan komt dat wellicht
omdat uw aanpak en taalgebruik niet
aansluiten bij de leefwereld van uw
cliënten. Want alles staat of valt met
goed naar elkaar luisteren, tussen de
regels door kunnen lezen en begrijpen
wat echt belangrijk is. En net als bij
alles in het leven is dat een kwestie van
geven en nemen en vooral van gebruik
maken van elkaars kwaliteiten.

Uw cliënt in de adviesraad is meestal
iemand die als geen ander weet wat het
is om werkloos te zijn of een beperking
te hebben. Welke barrières er zijn, en
voor wat voor uitdagingen hij of zij
staat. Die ervaringen zijn goud waard
voor uw gemeente. Grijp daarom de
kans om deze ervaringen van uw
cliënten ten volle te benutten. Wat
daarbij kan helpen is een slimme
methodiek die stuurt en die de kwaliteit
van uw gemeentelijke dienstverlening
kan verbeteren.

>

Het heet niet voor niks cliënten…
participatie

>

Plan van aanpak
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>
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