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‘Dit vind ik ervan!’ en de Commissie van Deskundigen VGN
▪ Kritische blik op wetenschappelijke onderbouwing van de aanpak
▪ Meedenkend hoe de kern van de aanpak zich verhoudt tot thema’s
als aggregeren
▪ Onderzoekende dialoog tussen ‘Dit vind ik ervan!’ en de commissie
▪ Ruimte en waardering voor pionieren, binnen de kaders van de
waaier
▪ Aandacht voor goede toepassing van ‘Ik toon’

Thema’s gesprekslijst : om het gesprek te ordenen en registreren

Gesprekslijst om de kern te registreren
Per Thema :
• Waar kan het over gaan
• De kern van de dialoog
• Een ervaringsscore die de cliënt aangeeft / geen antwoord

• Verandering gewenst: ja/ nee?
• Welke thema’s belangrijk?

Richtlijn Optellen en Vertellen

Voorbeeld resultaten van ‘Dit vind ik ervan!’

Thema meedoen
• ‘Ik ga elke vrijdag biljarten met een vrijwilliger. Ik zou graag
willen fietsen met de tandemclub, maar dat loopt nog, die
contacten. Tot op heden niet bekend. Of fietsen met een andere
vrijwilliger’.
• X heeft aangegeven in de toekomst graag haar rijbewijs te willen
halen en te willen gaan paardrijden. Ze vertelt hier enthousiast
over.
• ‘Ik vind contact maken buitenshuis niet gemakkelijk. Het is lastig
om ergens bij aan te sluiten. Ik heb er ook niet zoveel behoefte
aan’.
• Contact met buren, praatje maken, vindt dit lastig. Participatiecliëntenraad, vindt dit leuk om te doen, wil er ook bij blijven.
Geeft zelf aan niet veel te zeggen, volgende keer wil hij meer
vertellen.

Voorbeeld resultaten van ‘Dit vind ik ervan!’
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Voorbeeld resultaten van ‘Dit vind ik ervan!’
Combineren van scores. In onderstaande figuren worden de ervaringsscores gecombineerd met de vraag naar belang, en de
vraag naar belang met de vraag naar gewenste verandering. De grootte van de bollen geeft de ervaringsscore weer (dus hoe
groter hoe positiever).
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Organogram ‘Dit vind ik er van!’

Vereniging

Wetenschappelijke
Advies Raad (WAR)

Dagelijks bestuur

Leden

-

-

Houdt toezicht op gehele
organisatie
Koersbepaling en besluitvorming
Ambassadeurs in het veld

-

-

Houden toezicht op gehele
organisatie via de ALV
Besluitvorming op hoofdlijnen
in jaarplan en begroting

Advies
wetenschappelijk
fundament

Adviespanel van
Cliënten en
Verwanten

Ontwikkelaars
Bureau ‘Dit vind ik ervan!’
-

-

Dagelijkse uitvoering , verantwoordelijk voor verspreiding
aanpak, financiën, verkoop, uitvoer en monitoring van o.a.
reflectiebezoeken, voortgang jaarplan, communicatie
Coördinatie/aanspreekpunt alle betrokken partijen

-

Opstellen en uitvoeren ontwikkelagenda
Voeden bestuur en coördinatie met
nieuwe ontwikkelkansen.
Leernetwerk gebruikers

Gebruikersraad
Toerusting voor gebruikers
-

Ontwikkelen en verzorgen van cursussen
Toerusting opgeleide leerbegeleiders
Ontwikkelen andere leervormen

Zorgaanbieders participeren in leernetwerk:
ervaringen en advies delen

Onderzoek naar de praktische en wetenschapstheoretische legitimering
• De overtuiging van het Platform dat de kwaliteit van de inhoud en de uitkomsten van 'Dit vind ik ervan!'
afhankelijk is van een complex samenspel tussen tijd, personen, situaties en relaties komt overeen met
hetgeen het sociaalconstructivisme en enactivistisme zien als de ontwikkeling van kennis
• ieder individu is een actieve betekenisgever, die in een voortdurende dynamiek tussen zijn eigen
interpretaties en representaties en die van anderen, vorm, invulling en zin geeft aan de wereld om hem
heen. Daarmee staat zijn perspectief nooit op zich, los van anderen of context.
• Het gaat meer om ‘controleerbaarheid en inzichtelijkheid’ dan om betrouwbaarheid
• Het gaat meer om ‘geloofwaardigheid’ dan om validiteit
• Elf criteria voor geloofwaardig, kritisch en authentiek dialogisch onderzoek.

