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• Praat met en niet over clienten 

– een landschapsverkenning 

• De evaluatietool voor clientenraden 

– Uitleg 

– Ervaringen 

• Discussie/oefening 

Opzet 



• Ervaring in pilotregio’s 

– Wenselijk, maar hoe? En wie voor wat? 

– Clientenraden en –organisaties 

• Wat moeten wij doen? 

• Verbinding weinig ontwikkeld 

• Regionale clientenparticipatie in 

kinderschoenen 

– Stimuleringsubsidie ook gericht op ‘Praten 

met’ 

Praten met 



• 2 redenen 

– Motor voor kwaliteit 

– Meebestemming  (VN verdrag) 

• Ervaringsdeskundigheid is basis: clienten of 

hun vertegenwoordigers 

• Beleidsparticipatie vastgelegd in 

– Participatiewet (gemeente) 

– SUWI (UWV) 

– WMCZ (zorg) 

 

 

Praten met 



• Tevens basis regionale clientenparticipatie 

• ‘Clientenparticipatie volgt structuur’ 

• Beleidsparticipatie 

– Hele beleidcyclus (meedenken nieuw 

beleid t/m evaluatie) 

– Gevraagd en ongevraagd advies 

 

Praten met 



• Clientenorganisaties 

– Verscheidene (regionaal) naar ‘diagnose’ 

(NvA) 

– Clientinitiatieven Regionale 

ClientOrganisaties (RCO) 

• Herstelacademies en zelfregiecentra 

• Inzetten ervaringsdeskundigheid tbv herstel, 

betere dienstverlening (vaak werkzaam in de 

GGz). Of bij RCO’s. 

 

 

 

Praten met 



• Mogelijke clientthema’s samenwerking 

GGz/W&I 

– Privacy 

– Integrale dienstverlening: wie is voor wat? 

– Ervaren (on)veiligheid bij W&I 

– GGz te weinig oog voor werk 

– Is onafhankelijke clientondersteuning 

beschikbaar? 

– Inzet ervaringsdeskundigen in uitvoering 

 

 

 

Praten met 



• 2 adviezen aan regio’s (centrumgemeente) 

– Organiseer bijeenkomst met alle 

clientenraden en –organisaties 

• Bespreek wat beleid en uitvoering wil 

• Waar ‘Praten met’ gewenst is (beide zijden) 

• Maak afspraken over thema’s en 

samenwerken tbv ‘Praten met’ 

• Herhaal bijeenkomsten 

– Gebruik de evaluatietool 

Praten met 



• Hulpmiddel voor cliëntenraden 

• Om de begeleiding (van UWV of de 

gemeente) van mensen met een psychische 

kwetsbaarheid naar werk te evalueren 

 

• Voor gemeenten/UWV een manier om  

– (regionaal) cliëntenraden te betrekken 

– Samenwerking raden/organisaties te 

bevorderen 

 

 

 

 

 

De evaluatietool 



• Digitale vragenlijst 

 

• Feedbackrapport 

 

 > Gesprek met de gemeente/UWV 

 

 

 

 

De evaluatietool 



Voorbeeld vraag:  
Er zijn verschillende manieren om het resultaat van de begeleiding 

van mensen met psychische kwetsbaarheid naar (betaald) werk te 

toetsen. Geef hieronder aan of het UWV/de gemeente deze methode 

toepast.  

  

[ ] Evaluatie op basis van het aantal cliënten dat (betaald) werk vindt 

[ ] Evaluatie op basis van instroom/uitstroom cliënten 

[ ] Evaluatie of individuele doelen van cliënten worden gerealiseerd 

[ ] Onderzoek naar ervaringen/tevredenheid van cliënten 

[ ] Luisteren naar signalen van de werkgevers/begeleiders 

[ ] Evaluatie van ingezette methodieken om cliënten aan het werk te 

helpen  

( ) Weet niet  

 

 

 

 

 

 

 

De evaluatietool 



• Stap 1: Cliëntenraad formuleert antwoorden 

op de vragen  

• Stap 2: Digitaal invullen van de vragenlijst 

• Stap 3: Bespreken feedbackrapport binnen 

de cliëntenraad en prioriteiten bepalen 

• Stap 4: Cliëntenraad in gesprek met UWV/ 

gemeente 

 

 

 

 

De evaluatietool 



 

De evaluatietool is te vinden via:  

www.evaluatieggzenwerk.nl 
 

 

 

 

De evaluatietool 

http://www.evaluatieggzenwerk.nl/


Wat levert het op? 

• Vergroting van kennis bij cliëntenraden 

• Systematisch evalueren  

• Versterking van de banden tussen 

cliëntenorganisaties GGZ en cliëntenraden 

• Onderbouwde input voor de gemeente of het 

UWV ter verbetering vanuit 

cliëntenperspectief 

 

 

 

 

 

 

 

De evaluatietool 



 

“De evaluatietool helpt je scherp te stellen en 

lacunes te ontdekken. We hebben zelf een 

beter beeld gekregen van wat de gemeente 

doet voor mensen met een psychische 

kwetsbaarheid.”  

 

Participatieraad Den Haag 

 

 

 

 

 

 

De evaluatietool 



 

“De cliëntenraad bekijkt normaal wat er al bij 

UWV loopt en richt zich daar op. De monitor 

bekijkt het andersom; wat loopt er niet, en wat 

kan hier aan worden gedaan. Er worden hierbij 

kritische vragen gesteld die al veel langer 

gesteld hadden moeten worden.”  

 

Centrale Raad UWV 

 

 

 

 

 

 

 

De evaluatietool 



 

Praten met….. 

 

Participatieraad Amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

De evaluatietool 



• Presentaties beschikbaar op donderdag 13 

april op www.samenvoordeklant.nl  

 

• Stel uw vraag via 

helpdesk.impuls@samenvoordeklant.nl  

 

• Heeft u de app Many al gedownload? Te 

vinden via www.Manyishere.com  

 

• SVP evaluatieformulier invullen 

 

Tot slot 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:helpdesk.impuls@samenvoordeklant.nl
http://www.manyishere.com/



