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Meetellen is een onderzoeksbureau in 
Amsterdam en Utrecht voor en door 
mensen die extra ondersteuning nodig 
hebben of hebben gehad bij hun leven. 

Het gaat om mensen die pech hebben 
gehad in hun leven of tussen wal en 
schip vallen. 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. 

Meetellen doet onderzoek voor wie  
het echt wil weten. Maar Meetellen  
is meer...
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tel: 06 18 90 52 13 web: meetellen.nl  
mail: amsterdam@meetellen.nl twitter: /meetellen  

facebook: /meetelleninamsterdam  



→  Onderzoeksbureau voor 
en door mensen die 
ondersteuning nodig 
hebben of hebben gehad.

→  Mensen in kwetsbare 
posities laten hun stem 
horen

→  Ervaringsdeskundige 
medewerkers

→  Een plek voor participatie 
en re-integratie

→  Degelijk en transparant 
onderzoek 

MEETELLEN  
IN HET KORT

“We zorgen er allemaal voor dat 
deze groep een stem krijgt en dat 
zij gehoord en geholpen worden.”

Meetellen heeft tot doel 
om mensen in kwetsbare 
situaties te bereiken en hen 
een eerlijke kans geven om 
hun mening te geven. We 
versterken hun stem, op de 
volgende manieren: 

→ contact en bereik
Door ervarings- 
deskundigen wordt beter 
en makkelijker contact 
gemaakt. We presenteren 
persoonlijk de resultaten van 
onderzoek en gaan over de 
uitkomsten in gesprek. 
 
→  betere vragen, betere 

antwoorden
Meetellen zorgt 
voor een passende 
onderzoeksmethode. 
Vragenlijsten komen tot 
stand in samenwerking 
met ervaringsdeskundigen. 
Ook bieden we mensen 
ondersteuning bij het 
invullen.
 
→  werk en persoonlijke 

ontwikkeling 
Meetellen biedt de
ervaringsdeskundige 
medewerkers een goede
veilige (leer)omgeving en 
betekenisvol werk.

Alle panelleden en 
panelmedewerkers hebben 
ervaring met hulp en 
ondersteuning. Zij dragen de 
algemene onderzoeksthema’s 
aan. Ervaringsdeskundige 
panelmedewerkers 
zijn getraind om hun 
ervaringskennis professioneel 
in te zetten in dienst van het 
onderzoek.
 
Wat biedt Meetellen? 
Meetellen biedt verschillende 
onderzoeks- en advies 
producten aan, waarbij het 
cliëntenperspectief altijd de 
focus is. 
 
→  ervaringsdeskundig (panel) 

onderzoek
→  impactmeting
→ klanttevredenheids- 
 onderzoek
→ klankbordgroepen
→ testpanels
→ advies
→ presentaties

Interesse? 
Neem dan contact met ons op. 
Meetellen informeert u graag!

WAAROM MEETELLEN?


