E-Book “Participatie kun je leren”
Korte omschrijving van de integrale aanpak:
Doelstelling
Met het Ebook “Participatie kun je leren” biedt Jo Bothmer een handleiding aan voor
mensen die al actief zijn of die actief willen worden op participatiegebied. Stapsgewijs
wijst hij de weg die leidt tot een vorm van participatie waarbinnen mensen kunnen
functioneren.
Doelgroep
Zij die aan het begin staan van een participatieproces. Zij het als deelnemers aan een
Cliënten- , WMO-raad of patiëntenraad of de eerste stappen zetten binnen een
zelforganisatie van mensen in armoede en sociale uitsluiting
Betrokken partijen
Mensen die in een participatieproces stappen, instellingen, overheden
Methode van werken
Het Ebook is een stappenplan om participatie te begrijpen, om de valkuilen te zien, om
het belang van goede voorbereiding te begrijpen, maar vooral om in dit belangrijke
proces met plezier te functioneren.
Wat zijn de integrale aspecten van de aanpak?
Welke leefdomeinen komen aan bod?
Welzijn, participeren, sociale zaken, zorg, educatie
Welke (soort) partijen zijn betrokken?
Burgers in armoede, sociale uitsluiting, werkloosheid. Mensen die zorg ontvangen,
patiënten, jongeren, ouderen. Iedere burger die in een participatieproces stapt of er aan
begonnen is.
Hoe verloopt dat samenwerking?
De weg naar de dialoog van de deelnemende partijen, met een gezamenlijk doel,
namelijk het verbeteren van de klantgerichtheid en van de efficiency.
Waarom is dit een goed voorbeeld?
Wat is bekend over de effectiviteit?
Het E-book is ontstaan uit een cursus die de Landelijke Kaderscholing
Uitkeringsgerechtigden (LKU) jarenlang heeft aangeboden aan nieuwelingen in het
participatieproces. De cursus en het E-Book hebben heel wat mensen op weg geholpen
die actief zijn geworden in Cliëntenraden op allerlei gebieden en in allerei andere
overlegvormen, zoals WMO-raden
Wat levert het op voor de gemeente/uitvoerende partij/doelgroep?
De overheid, instellingen, diensten nodigen vaak mensen uit om te participeren. Wat
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wordt daarmee bedoeld? Deel te nemen aan wat en waarom? Men heeft er baat bij dat
de dialoog goed en positief verloopt. Het E-Book ondersteunt dat streven.
Hoe draagt het bij aan de bestrijding van armoede?
Participatie helpt mensen op te komen voor hun belangen, in overleg te gaan met, mee
te zoeken naar de dialoog, die andere beslissingen teweeg kan brengen, waardoor hun
positie verbeterd kan worden. De mensen zelf bij het veranderproces betrekken, levert
een basis op om op te kunnen bouwen aan die verandering.
Waarom is het interessant om dit voorbeeld te delen met andere partijen – in binnen en
buitenland?
Armoede en sociale uitsluiting aanpakken is een taak van de (lokale) overheid. Die kan
dat echter niet alleen. Daarvoor zijn heel wat partijen nodig. Zoals de
ervaringsdeskundigen, die weten wat armoede en uitsluiting teweeg brengen en die
met hun ervaringen, ideeën en oplossingen kunnen bijdragen aan het verminderen van
zowel armoede als sociale uitsluiting. Dit E-Book helpt mensen om in dit proces te
kunnen stappen.
Waar kan men terecht voor contact en voor overige informatie?
“Participatie kun je leren” (ISBN 9789081855808) is een -Ebook dat voor € 9,95 te
koop is bij Stichting Steun te Doorn.

