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Hoe krijg je het
voor elkaar?

Hoe houd je contact met je
achterban? Een workshop voor
leden van cliëntenraden en van
ondernemingsraden. Een mooie
kans om van elkaar te leren.
05 Hoe krijg je het voor elkaar.1 1

‘Er kwamen vele nieuwe ideeën uit de workshop. Iedereen
nam wel iets mee waarmee ze aan de slag kunnen binnen
hun cliëntenraad of ondernemingsraad.’
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Hoe krijg je het
voor elkaar?
•

B
 enader de deelnemers als de professionals die ze zijn. Laat
een professional de workshop geven en betaal reiskosten
vergoeding. Daarmee laat je zien dat je mensen serieus neemt
en verklein je de financiële drempel om mee te doen.

•

K
 ies een duidelijk onderwerp waar alle betrokkenen belang bij
hebben en iets over kunnen zeggen, zoals medezeggenschap.

•

Z org dat de workshopleider weet hoe mensen met een
verstandelijke beperking het beste kunnen worden
aangesproken. Zo geef je hen de kans goed uit de verf te
komen.

‘De organisatoren hadden zich duidelijk verdiept in
hoe ze het beste kunnen communiceren met mensen
met een beperking. Ze namen de tijd en werkten veel
met pictogrammen.’

•

P lan de workshop voor de hele dag. Zo is er genoeg tijd voor
informeel contact tussen de deelnemers.

•

Z org voor informele momenten waarop de deelnemers op
een andere manier met elkaar kunnen praten, zoals een
gezamenlijk lunch.

•

O
 rganiseer ook plezierige activiteiten met inhoud, zoals een
spelletje of quiz.

‘Iedereen kreeg een Prokkelpet die je op en af moest
doen bij de quiz om je antwoord aan te geven. Echt
leuk was dat de leden van de cliëntenraden zelfs
vragen over ondernemingsraden goed hadden!’

•

Z org voor een gelijke verdeling tussen de deelnemers met en
zonder verstandelijke beperking.

•

S chakel zelfstandigen in wiens werk het is om binnen bedrijven
teams en ondernemingsraden te trainen en te begeleiden.

•

Z org voor goede Pr en persaandacht. Zo’n workshop kan
namelijk een voorbeeld zijn voor andere bedrijven en
organisaties in de regio.

‘Er zijn meer overeenkomsten dan je zelf in de
gaten hebt. Voor ons allemaal is het moeilijk om
de achterban te betrekken en te interesseren. Door
de workshop ben ik zaken vanuit een heel ander
perspectief gaan bekijken.’
Variaties
erk ook met ondernemingsraden van commerciële bedrijven.
* WNodig
ook anderen uit die worstelen met de vraag hoe de
* achterban
goed te bereiken, zoals ambtenaren, gemeente
raadsleden, wethouders, kerken en buurthuiswerkers.

www.prokkel.nl
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