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Soms is het in je leven niet 
makkelijk om je weg te vinden. 
Gemeente Amsterdam en andere 
organisaties in de stad proberen 
mensen hierbij te ondersteunen. 
Maar gebeurt dat altijd op een goede 
manier? Krijg je voldoende steun of 
mis je juist iets? Als je hierover 
mee wilt praten, grijp dan nu je 
kans en word lid van het panel. 
Meetellen in Amsterdam zorgt ervoor 
dat je gehoord wordt! 
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→ We zorgen dat er zo veel 
mogelijk gedaan wordt met 
jouw antwoorden. Je krijgt 
invloed.

→ Via het panel kun je 
jouw ervaringen delen en 
vertellen wat jij nodig hebt of 
had om grip op je eigen leven 
te krijgen en houden.
 
→ Je wordt op de hoogte 
gehouden van nieuws 
en bijeenkomsten. Je 
ontvangt een nieuwsbrief 
en de onderzoeksresultaten. 
Eenmaal per jaar ontvang 
je een uitnodiging voor de 
paneldag. 
 
→ Als je meedoet aan 
onderzoek maak je kans op 
een VVV bon of ontvang je 
een presentje. 

→  Als panellid vul je 
minimaal een keer per jaar 
een vragenlijst in. De vragen 
gaan over onderwerpen die 
jou aangaan.
 
→ Je kunt meedoen aan 
groepsbijeenkomsten of 
interviews.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je kunt altijd zelf aangeven 
of je mee wilt doen. Ook kun 
je kiezen hoe je de vragenlijst 
invult. Je kunt vragen 
bijvoorbeeld via internet
beantwoorden of op papier. 
Als je dat wilt kan een van 
de ervaringsdeskundige 
medewerkers van het team  
je helpen bij het invullen. 

WAT WORDT  
ER VAN MIJ  
GEVRAAGD?

WAAROM  
MEEDOEN?

VOOR WIE  
IS HET?

Het panel en team van 
Meetellen in Amsterdam is 
er om een stem te geven aan 
mensen die een steuntje in 
de rug nodig hebben omdat 
zij pech hebben gehad in  
hun leven of tussen wal en 
schip vallen.

We zijn er om de stem te 
laten horen van alle mensen 
die ervaring hebben met 
het ontvangen van extra 
hulp en ondersteuning. Dit 
zijn bijvoorbeeld mensen 
met met psychische of 
psychiatrische problemen, 
een verslaving of mensen 
die dakloos (geweest) zijn. 
Ook mensen met een licht 
verstandelijke of lichamelijke 
beperking vallen hieronder.

Meedoen aan het panel kan 
als je in Amsterdam woont  
of verblijft en 18 jaar of  
ouder bent.

Wij letten goed op je 
privacy. Wij gebruiken je 
persoonsgegevens alleen  
om je te benaderen voor  
het panel en onderzoek.  
 
Als je antwoord geeft op 
vragen, maken we de 
informatie anoniem. Dat 
doen we door je naam en 
adres apart te houden van 
de antwoorden. Wat je 
ons vertelt, gebruiken we 
alleen voor het onderzoek. 
Anderen komen dus niet 
te weten wat jij persoonlijk 
hebt geantwoord.

HOE   GAAN   JULLIE 
OM    MET   MIJN  
GEGEVENS?

JA, IK  
DOE MEE!

 JE KUNT JE OP 
VERSCHILLENDE MANIEREN 
AANMELDEN:
 

 
 
door het invullen 
en opsturen van de 
antwoordkaart bij de 
folder over Meetellen 
in Amsterdam. Een 
postzegel is niet 
nodig.
 
 
 

VIA DE WEBSITE:  
www.meetellen.nl
 

 

VIA TELEFOON:  
06 18 90 52 13
 

 

VIA E-MAIL:  
amsterdam@meetellen.nl
 
 
 

 
 


