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Dit advies werd opgesteld op vraag van de afdeling Jeugd binnen het Departement Cultuur, Jeugd,
Sport en Media van de Vlaamse Overheid.

1. INLEIDING
1.1 Korte inhoud
Met dit advies wil het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (hierna KeKi) gehoor geven aan de vraag
van de Afdeling Jeugd naar vernieuwende en succesvolle manieren om aan kinderen en jongeren
inspraak te geven in verschillende domeinen van het Vlaamse beleid. Bestaande initiatieven en
expertise over participatie van kinderen en jongeren aan beleid staan centraal. Via interviews en
literatuur ging KeKi op zoek naar enkele voorbeelden uit onderzoek, praktijk en beleid die inspiratie
kunnen bieden voor de Vlaamse context in de domeinen welzijn, armoede en openbare ruimte.
Diverse methodieken worden in kaart gebracht en sleutelfiguren in het Vlaamse middenveld die
kinderen en jongeren bij (lokale) beleidsprocessen betrekken, worden voorgesteld. Hierbij gaat
bijzondere aandacht naar expertise rond kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare
situaties. Hen laten participeren aan het beleid heeft namelijk extra drempels die specifieke
knowhow vereisen. Omdat we operationalisering van beleidsparticipatie niet los zien van een
gefundeerd theoretisch kader, geeft het advies ook enkele belangrijke wetenschappelijke inzichten
en modellen uit de internationale literatuur over beleidsparticipatie van kinderen en jongeren weer.
Tenslotte legt het advies de input uit deze diverse bronnen samen om een aanzet te geven tot de
ontwikkeling van een kritisch reflectie-instrument voor Vlaamse beleidsmakers die vanuit een
kinderrechtenperspectief met participatie van kinderen en jongeren aan de slag willen gaan.

1.2 Kadering van de adviesvraag aan KeKi
Via ‘beleidsparticipatie’ wil Vlaanderen (zowel de Vlaamse Regering als de Vlaamse administratie)
kinderen en jongeren mee vorm laten geven aan het Vlaams beleid. De operationalisering en
operationaliseerbaarheid van dit begrip binnen het beslissingsproces is echter steeds niet zo evident.
De Afdeling Jeugd binnen het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid,
is daarom op zoek naar inspirerende praktijken en aanknopingspunten om aan kinderen en jongeren
meer inspraak te geven in het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid. Kinderen en jongeren in
maatschappelijk kwetsbare situaties vragen verhoogde aandacht, omdat hen laten participeren extra
drempels met zich meebrengt.1
Met dit advies wil KeKi een antwoord formuleren op deze vraag. We vertrekken vanuit een
kinderrechtenperspectief, en baseren ons op onze specifieke expertise op de brug tussen onderzoek,
1

Hiermee wordt tevens gevolg gegeven aan één van de Slotbeschouwingen van het VN Comité voor de
Rechten van het Kind (2010), waarin België wordt aangespoord om participatie op alle beleidsniveaus te
promoten (…), met bijzondere aandacht voor kinderen in kwetsbare situaties (§36).
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beleid en praktijk enerzijds, en in het stimuleren van kritische reflectie over kinderrechten anderzijds.
Met kritische reflectie bedoelen we het continu bevragen van veronderstellingen, kennis, waarden
en normen die gebaseerd zijn op het kinderrechtenkader en die tevens richtinggevend zijn in onze
sociale, pedagogische en/of juridische omgang met kinderen en jongeren. Deze vragende houding
maakt impliciete uitgangspunten expliciet, en aldus onderwerp van een maatschappelijk debat
(Vandenhole et al., 2015). Onze brugfunctie gaven we vorm door experten in beleidsparticipatie uit
welzijn, armoede en openbare ruimte te betrekken bij de opbouw en stoffering van het advies,
gingen met hen in gesprek en gaven hun suggesties en knowhow een plaats in deze tekst. De
aandacht voor kritische reflectie vormt een rode draad doorheen het advies en mondt uit in het
reflectie-instrument dat aan het eind wordt voorgesteld.

1.3 Aanpak
In overleg met de Afdeling Jeugd werden uit het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 201520192 (hierna: JKP) drie thema’s gedistilleerd die de focus van dit advies vormen: welzijn, armoede en
openbare ruimte. Om deze thema’s te stofferen namen we exemplarisch enkele initiatieven over
beleidsparticipatie van onder andere Cachet vzw en de Vlaamse Jeugdraad onder de loep, en gingen
we in gesprek met enkele sleutelactoren over hun expertise uit onderzoek, beleid en praktijk: An
Piessens en Marlies Marreel van Kind en Samenleving, Valérie Carrette op basis van haar
onderzoekservaring, Hannes Jossart van de Vereniging voor Vlaamse Jeugddiensten (VVJ), Elke
Bossaert & Nick Deham van Mobiel 21, Steven Rommel van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen,
en Katrien Spruyt en Carolien Patyn van Netwerk tegen Armoede.3 Deze input namen we vervolgens
samen om per thema één casus dieper te bekijken. Andere voorbeelden komen aan bod in de metaanalyse en in de bijlagen. Hiermee doen we geen uitspraken over de werkingen op zich, noch willen
we exhaustief zijn in de illustraties.
In zijn adviesopdrachten baseert KeKi zich steevast op wetenschappelijk onderzoek. Deze onderbouw
is ook in dit advies onmisbaar. Zo starten we met een theoretische inleiding over de manier waarop
we (beleids)participatie bekijken vanuit een kinderrechtenperspectief, en wat hiervan de implicaties
zijn voor een beleidsadvies over beleidsparticipatie. Ook de meta-analyse, die volgt op de casussen,
omvat resultaten en inzichten uit relevante nationale en internationale literatuur.
Uit de casussen en de literatuur ontwikkelden we vervolgens een reflectie-instrument, waar
beleidsactoren aan de slag mee kunnen gaan. Aanbevelingen die hiermee samen gelezen kunnen
worden, staan in het advies vetgedrukt.
Hoewel er grote vraag lijkt te zijn naar recepten, handleidingen, stappenplannen of leidraden om
beleidsparticipatie concreet te maken, kiest KeKi er in dit advies bewust voor om beleidsparticipatie
te operationaliseren door middel van kritische reflectie. Participatie (in beleid en elders) is namelijk
niet te herleiden tot een techniek. Wel willen we bestaande expertise en knowhow uit de
beleidsparticipatiepraktijk die niet in een interview aan bod konden komen, ook een plaats geven in
2

Raadpleegbaar via http://jkp.vlaanderen/.
Alle gesprekken vonden plaats tussen 12 november en 4 december. De volledige lijst is terug te vinden bij de Referenties
onder ‘Interviews’. Doorheen de tekst verwijzen we naar de input uit deze gesprekken als ‘(interview xxx)’, bijv. (interview
Kind & Samenleving).
3
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dit advies. Een niet-exhaustieve weergave van enkele databanken en initiatieven op Vlaams en
internationaal niveau is dan ook terug te vinden in de bijlagen.

3

2. BELEIDSPARTICIPATIE VANUIT EEN KINDERRECHTENPERSPECTIEF:
AFBAKENING VAN DE BEGRIPPEN
2.1 Beleid
Beleid begrijpen we in dit advies als het beleid van de Vlaamse overheid. In deze invulling beperken
we ons dus tot beleid op macro-niveau.4 We nemen het jeugd- en kinderrechtenbeleid met het
nieuwe Jeugd en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP)5 als vertrekpunt. Door de keuze van de thema’s (zie
1.2) komt ook het Vlaams beleid in de domeinen Welzijn, Armoede en Openbare Ruimte aan bod.
Een beleidsproces kent verschillende fases. Carrette (2004) somt deze fases op als (1) noden- en
behoefteanalyse, (2) agendasetting / bepalen thema’s, (3) probleemanalyse / risico- en
kansenanalyse, (4) probleemdefinitie, (5) zoeken naar oplossingen, §6) implementatie oplossing /
formuleren advies, (7) feedback / terugkoppeling, en (8) evaluatie. In dit advies gaan we ervan uit dat
kinderen en jongeren in alle beleidsfases betrokken moeten kunnen worden.

2.2 Participatie
KeKi maakte eerder dit jaar al een inventarisatie van de actuele Vlaamse wet- en regelgeving die
vorm geeft aan het recht van kinderen en jongeren om te participeren aan het maatschappelijk en
juridisch leven (KeKi, Beleidsadvies 2015/2). Hierin vertrekken we van participatie als een ruim en
gelaagd begrip dat verschillende interpretaties kent. Ook in dit advies nemen we deze complexiteit
als vertrekpunt. De participatieschijf (Herbots & Put, 2015), die verschillende elementen van
participatie in beeld brengt, wordt aangehaald als een manier om deze complexiteit te structureren.
Elementen van participatie
De participatieschijf is een analytisch kader dat de
dynamische en tegelijk complexe invulling van participatie
visualiseert. Op basis van nationale en internationale
literatuur brengt het vier basiscomponenten van een
participatieproces samen: waarom of met welk doel vindt
participatie plaats, in welke context, met welke actoren
(stakeholders) en op welke manier (wijze) (Herbots & Put,
2015, p. 156)? Hieronder lichten we de betekenis van de
participatieschijf in een beleidscontext toe.
Doel: Participatie kan gezien worden als doel op zich of als
Figuur 1 - De Participatieschijf (Herbots & Put, 2015)
4

De voorbeelden die we aanhalen beperken zich echter niet tot het macro-beleidsniveau, omdat bijvoorbeeld (de visie
over) het beleid van een voorziening in de welzijnssector, i.e. meso-niveau, ook inspirerend kan zijn voor het Vlaams jeugden kinderrechtenbeleid. De aanwezigheid van beleidsactoren varieert van met jongeren rond de tafel zitten (zoals in het
voorbeeld van het traject uitgezet door Netwerk tegen Armoede) tot het nagenoeg volledig uit handen geven van controle
(zoals in het voorbeeld van de Leefstraten aangehaald door Mobiel 21).
5
Participatie komt op verschillende plaatsen aan bod in het JKP: SD 1 (duiding) - 1.1.4. - 1.1.7. - OD 1.2. (duiding) - 1.2.1. 2.2.2. - OD 3.2. (duiding) - 4.1.7. - OD 4.3. - 5.1.6. - SD 7 - OD 8.2. (duiding) - 10.3.1. - SD 12 (duiding) - OD 12.1 (zie bijlage 2
in KeKi Beleidsadvies 2015/3).
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middel om invloed te hebben op politieke, wettelijke of sociale processen. In de praktijk bedient een
participatief proces doorgaans meerdere doelen tegelijk. Het vooropgestelde einddoel van een
beleidsparticipatief proces heeft een belangrijke invloed op de manier waarop je het eindresultaat en
het slagen van een traject definieert (Crowley, 2015, p. 611).
Context: Participatie kan plaatsvinden op micro-, meso- en macro-niveau. In dit advies spreken we
van participatie op macroniveau. De context van beleidsparticipatie wordt ook mee bepaald door de
beleidsfase waarin kinderen betrokken worden. Door aan beleidsparticipatie te doen, koppelen we
de beleidsfases zoals hierboven beschreven dus aan het participatietraject. Kinderen en jongeren
moeten tijdens dit hele proces mee het beleid kunnen vormen.
Wijze: Participatie kan op verschillende manieren vorm krijgen: initiatie, informatie, raadpleging,
betrokkenheid of beslissing. Dit is een non-hiërarchische opsomming. Elke wijze vormt een op
zichzelf staande vorm van participatie.
Actoren: Kinderen en jongeren kunnen ofwel zelf participeren, ofwel vertegenwoordigd worden door
hun ouders of andere volwassenen of belangenbehartigers. Enkele van deze belangenbehartigers
met ervaring in beleidsparticipatie, komen later in dit advies aan het woord. Ervaring uit de praktijk
leert dat participatie vooral zinvol en effectief is wanneer je actoren van verschillende niveaus
tegelijk betrekt (interview Carrette): in de jeugdhulp gaat het dan om de cliënt (of het kind/de
jongere), belangenbehartigers, een koepelorganisatie en beleid. In een mobiliteitsvraagstuk binnen
de schoolcontext kan het dan gaan om de leerlingen, de ouders, de leerkrachten, het schoolbestuur
en de individuele autobestuurders, zoals Mobiel 21 aangeeft. Deze verscheidenheid zorgt er niet
enkel voor dat diverse invalshoeken een plaats krijgen, maar ook dat er een dynamiserende kracht
kan ontstaan door verschillende persoonlijkheden samen te brengen. Uit haar ervaring weet Carrette
dat een combinatie tussen rationele, belevingsgerichte, intuïtieve en creatieve personen doorgaans
de meest interessante en innovatieve resultaten oplevert (interview Carrette).
Zoals de schijf dit treffend voorstelt, wordt elk proces van participatie gekenmerkt door een
combinatie van deze vier elementen, die steeds met elkaar in verbinding staan. In voorliggend advies
wordt bij het in kaart brengen van inspirerende praktijken en voorbeelden van beleidsparticipatie in
verschillende thema’s, met deze vier componenten rekening gehouden.

2.3 Kinderrechten
Voor KeKi zijn kinderrechten fundamentele normen die gericht zijn op de realisatie van sociale
rechtvaardigheid en menselijke waardigheid voor kinderen en jongeren. Kinderrechten zijn, met
andere woorden, de mensenrechten van kinderen en jongeren (KeKi, 2012). De concrete invulling
van kinderrechten kan op verschillende manieren gebeuren. Zo kan de ene kinderrechten zien als het
streefdoel naar een maximale invulling van agency of zelfbeschikking, waar het voor de andere
veeleer gaat om de bescherming van essentiële waarden, in het bijzonder van kinderen en jongeren
in kwetsbare situaties (Vandenhole et al., 2015).
Kinderrechten omvatten zowel een juridische als een sociale-pedagogische dimensie. Ze staan in
nauwe verbinding met opvattingen van de samenleving over de manier waarop we naar kinderen
kijken, alsook met specifieke machtsverhoudingen (tussen kinderen en volwassenen, maar ook
5

tussen kinderen onderling). Wanneer we naar participatie en beleidsparticipatie kijken door een
kinderrechtenbril, krijgen al deze aspecten een plaats.

2.4 Een kinderrechtenperspectief op (beleids)participatie
In dit advies benaderen we participatie en beleidsparticipatie vanuit een kinderrechtenperspectief,
waarbij we participatie zien als een verzamelterm voor een aantal rechten die kinderen en jongeren
toelaten deel te nemen en vorm te geven aan hun eigen leven en aan de maatschappij (Hart, 1992).
Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren omschrijven we als het operationaliseren van deze
fundamentele mensenrechten in een publieke context van beleidsontwikkeling (voortbouwend op
Herbots & Put, 2015). In wat volgt nemen we de verschillende aspecten van ‘(beleids)participatie als
kinderrecht’ onder de loep. Zo gaan we dieper in op zowel de juridische invulling van participatie op
Vlaams en internationaal niveau, als op de invulling van participatie als sociale actie. Vervolgens
bekijken we de invloed van kindbeelden en machtsverhoudingen op onze omgang met kinderen en
jongeren. Per onderdeel zoomen we in op het beleid als een afgebakende context waarin participatie
als kinderrecht vorm krijgt in Vlaanderen.
Een juridische invulling van het recht op participatie
In Vlaanderen krijgt participatie juridisch vorm via Vlaamse, nationale en internationale wet- en
regelgeving die kinderen en jongeren in hun deelnemen en deelhebben bekrachtigt. Een
sleutelinstrument hierin is het Verdrag voor de Rechten van het Kind (VRK),6 wat naast rechten op
bescherming (protection) en voorziening (provision) ook een cluster participatierechten bevat. De
meest bekende verwijzing naar participatie is die naar het hoor- en spreekrecht in artikel 12 VRK.
Deze bepaling geeft kinderen en jongeren het recht om hun mening te kennen te geven, en het recht
dat met deze mening rekening wordt gehouden in elke aangelegenheid of procedure die hen
aanbelangt. Daarnaast komt participatie ook in een heel aantal andere artikels van het VRK aan bod,
waardoor duidelijk wordt dat participatie verschillende specifieke kinderrechten omvat.7 Naast het
Kinderrechtenverdrag kent Vlaanderen heel wat wet- en regelgeving die de invulling van participatie
juridisch verder vorm geeft (zie KeKi Beleidsadvies 2015/2). De overheid wordt dus zowel in
Vlaanderen als internationaal verplicht om kinderrechten, en dus ook participatie van kinderen (aan
het beleid), te realiseren.

6

Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 (hierna:
Kinderrechtenverdrag of VRK). Sinds 1992 heeft het Kinderrechtenverdrag kracht van wet in België, na goedkeuring ervan
door de Gemeenschappen en de federale overheid.
7
In het advies over regelgeving (KeKi Beleidsadvies 2015/2) worden deze rechten opgesomd: de groeiende capaciteiten van
het kind waarmee rekening moet worden gehouden (art. 5), de mogelijkheid om eigen standpunt naar voren te brengen in
de scheidingsprocedures van de ouders (art. 9.2), de vrijheid van meningsuiting (art. 13), de vrijheid van gedachte, geweten
en godsdienst (art. 14.1), de vrijheid van vereniging en vreedzame vergadering (art. 15.1), de toegang tot passende
informatie (art. 17), de geïnformeerde toestemming bij adoptie (art. 21.a), de actieve participatie van kinderen met een
beperking (art. 23.1), het recht op vrije tijd, ontspanning en culturele activiteiten (art. 31), de toegang tot rechtshulp en
andere bijstand en mogelijkheid om vrijheidsberoving te betwisten indien een minderjarige van zijn vrijheid werd beroofd
(art. 37.d), het recht op informatie, rechtsbijstand en andere bijstand en het recht om een actieve rol te spelen tijdens
gerechtelijke procedures indien een minderjarige verdacht of veroordeeld wordt wegens het plegen van een misdrijf (art.
40.2) (Ang et al, 2006; VN-Comité voor de Rechten van het Kind, 2007; VN-Comité voor de Rechten van het kind, 2009).
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Participatie als sociale actie
Naast de juridische invulling van ‘het recht op participatie’, wordt participatie vanuit een
kinderrechtenperspectief ook ingevuld als een vorm van sociale actie. Dit impliceert een gevoel van
erbij te horen, betekenis te geven, ontwikkelingen mee vorm te geven en ernstig genomen te
worden. Deze invulling wijst erop dat participatie een proces is, eerder dan een afgemeten
eindresultaat, vertrekkend vanuit een participatieve basishouding. Dat betekent niet alleen dat het
leerproces van alle betrokkenen centraal staat, maar ook dat elke stap naar het einddoel van
betekenis is. Een leerproces vraagt een inspanning, tijd en ruimte. Hoe we dit proces en deze
houding kunnen vormgeven, lichten we verder toe in de meta-analyse in Deel 4, omdat de
voorbeelden uit Deel 3 en uit de interviews dit treffend illustreren.
Kinderen en jongeren
Kinderrechten zijn onlosmakelijk verbonden met de manier waarop we, vaak impliciet en onbewust,
kijken naar kinderen en jongeren en hun plaats in de samenleving. Onze kindbeelden typeren de
manier waarop we onze maatschappij en ons beleid organiseren, de manier waarop we aan
participatie doen en de waarde die we eraan hechten. Wij maken een onderscheid tussen
kindbeelden die op bescherming gebaseerd zijn, en kindbeelden die vertrekken vanuit capaciteit of
agency. Door de bril van een agency-kindbeeld zien we kinderen en jongeren als sociale actoren die,
net als vele volwassenen, een vorm van keuzevrijheid en verantwoordelijkheid bezitten. Dit
kindbeeld gaat uit van wat in het hier en nu voor kinderen en jongeren telt (Tisdall, 2015; Crowley,
2015; Willems, 2015). Traditionele kindbeelden die vanuit een beschermingsperspectief vertrekken,
beschrijven het kind als ‘nog niet af’, en baseren zich hoofdzakelijk op de kwetsbaarheid en
afhankelijkheid van kinderen en jongeren. Ze worden niet of niet volledig geacht in staat te zijn om
bij te dragen aan en verantwoordelijkheid te dragen voor beslissingen die hen aanbelangen
(Verhellen, 2015).
Deze kindbeelden bestaan naast elkaar. Hoewel het ene kindbeeld niet ‘beter’ of ‘juister’ is dan het
andere, brengt deze combinatie wel een zekere spanning met zich mee. Dit spanningsveld krijgt ook
vorm binnen beleidsparticipatie. Zo wijzen recente bevindingen uit praktijk en onderzoek over
beleidsparticipatie uit, dat het kindbeeld dat je hanteert een rechtstreekse invloed heeft op het
beleidsparticipatieve proces, en dit zowel op hoe je kinderen en jongeren aan het beleid laat
participeren, als hoe je de doelstelling van participatie definieert (Tisdall & Elsley, 2015). Het eigen
kindbeeld en de daaraan gerelateerde doelstelling van participatie in vraag durven stellen en
hierover kritisch reflecteren, is dan ook een belangrijk vertrekpunt van een participatief traject.
Participatie van kinderen en jongeren wordt vaak aangewend als een oefenterrein om vaardigheden
te leren, zelfvertrouwen op te bouwen, of te leren hoe je jezelf en anderen met respect behandelt.
Het doel van participatie, of het beoogde resultaat van het proces, is hier niet zozeer dat kinderen en
jongeren de kans krijgen om iets binnen hun leefwereld te veranderen, maar vooral om iets te leren
over sociale omgangsnormen en democratie. Dit proces heeft een intrinsieke waarde (zie verder:
beleidsparticipatie als proces). Het kindbeeld dat aan de basis van deze vorm van participatie ligt, is
dat van het kind dat ondersteuning nodig heeft als een nog niet volledig ontwikkeld persoon of
“human becoming” (Qvortrup et al., 1994), i.e. een mens die op weg is om een verantwoordelijke en
(eventueel politiek) actieve volwassene te worden (Crowley, 2015; Verhellen, 2015, p. 45).
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Wanneer je participatie definieert als het teweeg brengen van verandering, invloed kunnen hebben
of het verschil kunnen maken, wordt het doel van een participatieproces emancipatorisch, waarbij
kinderen als bekwame “human beings” worden aangesproken (Crowley, 2015; Tisdall, 2015; Tisdall,
2008). Ook deze houding vertaalt zich in de manier waarop het proces wordt vormgegeven (zie
verder). Volgens dit kindbeeld beschikken kinderen en jongeren over een zekere autonomie, die hen
tot actieve medeburgers en betekenisgevers maakt (Vandenhole et al., 2015, p. 3). Deze
basishouding stelt hen in staat om een impact te hebben op het eindresultaat van het proces (Tisdall,
2015; Tisdall & Davis, 2004, p. 139). Het kind is dan een sociale actor dat actief zijn/haar leefwereld
vorm geeft. Aangezien het JKP vertrekt vanuit het kindbeeld dat kinderen en jongeren als
volwaardige stakeholders en betekenisverleners mee het beleid maken en impact hebben, en dit in
alle aspecten en levensdomeinen die hen aanbelangen, is deze dimensie van verandering ook
voorzien (JKP SD 7).
Machtsverhoudingen
Het kindbeeld staat in nauwe verbinding met vragen over machtsverhoudingen tussen kinderen en
volwassen. Is het kind een sociale actor, dan heeft hij of zij een vorm van macht over zijn of haar
eigen leven. Zie je het kind als nog-niet en aldus ondergeschikt aan de beslissingen van volwassen,
krijgt de volwassene de macht om het kind op te voeden, hem of haar iets bij te leren, iets te geven.
Op die manier worden in het beschermings-kindbeeld de werelden van kinderen en die van
volwassenen artificieel van elkaar gescheiden: volwassenen worden gezien als ervaren en wijs, als
mensen die hun emoties kunnen beheersen, hun verstand laten werken en vrije mensen zijn.
Kinderen daarentegen zijn grotendeels onervaren en speels, hebben structuren nodig en dragen de
‘burden of proof’ wanneer het gaat om het scheiden van rationaliteit en emotie. Onder andere
Willems (2015) en Tisdall (2015) stellen deze tegenstelling in vraag: zijn volwassenen ook niet in
zekere zin afhankelijk van elkaar, groeit niet iedereen als mens naar een bepaald toekomstbeeld, en
gaan emoties en rationaliteit niet bij alle mensen hand in hand?
Ook in een participatietraject zijn deze vragen cruciaal. Participatie is altijd relationeel, i.e. als
beleidsmaker ga je een verbinding aan met de doelgroep op wie je je beleid wil afstemmen. Dit
vraagt een bewustzijn van verschillende machtsrelaties (Gallagher, 2008). Net als “marginalised
adults” worden kinderen uitgesloten uit het beslissingsproces en wordt hen daardoor structurele
macht ontnomen (Cockburn, 2005 pp. 112 & 114). Het is dus in zeker zin eigen aan onze
beleidsstructuren dat kinderen zich in een nadelige machtspositie bevinden ten opzichte van
beleidsmakers of andere volwassenen (ibid., p. 110).
Kinderen zijn geen homogene groep: er spelen ook machtsverhoudingen tussen kinderen onderling,
en soms kan het zelfs zijn dat kinderen macht uitoefenen over volwassenen (Gallagher, 2008, p. 399).
In vraagstukken van beleidsparticipatie moeten de methodiek en de begeleider daarop inspelen,
zodat ook minder mondige kinderen of kinderen die zich uitgesloten voelen, aan bod kunnen komen.
Dit vraagt om extra aandacht en inspanning, zowel bij de voorbereiding als tijdens het traject. Ook dit
aspect komt verder aan bod in de analyse in Deel 4.
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3. INSPIRERENDE PRAKTIJKEN VAN BELEIDSPARTICIPATIE-PROCESSEN IN
DRIE THEMA’S UIT HET JKP
Op basis van de omkadering uit Deel 2 schuiven we drie inspirerende praktijken naar voren die zicht
geven op alle aspecten van de participatieschijf en invulling geven aan een kinderrechtenperspectief
of beleidsparticipatie. Bij de keuze van de voorbeelden, die exemplarisch werden geselecteerd,8
hadden we aandacht voor beleidsparticipatieve casussen waarin het doel van het proces voor de
kinderen en jongeren een meerwaarde betekent, en tevens een middel is om invloed te kunnen
hebben in de verschillende beleidsfases. Meerdere wijzen van participatie moesten tijdens het
traject aan bod komen, alsook de invloed op verschillende beleidsfases. Als laatste legden we de
focus op beleidsparticipatieve processen met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare
situaties. We kozen casussen waarin kinderen en jongeren direct participeren aan het beleid. De rol
van facilitator of ondersteuner van de participerende kinderen en jongeren, komt hierdoor sterk in
beeld.9 Op deze manier trachten we een diversiteit van beleidsparticipatiepraktijken in beeld te
krijgen, waarop we vervolgens onze analyse en het reflectie-instrument konden enten.

3.1 Casus Welzijn
In 2004-2005 deed Valérie Carrette onderzoek naar structurele cliëntparticipatie in de integrale
jeugdhulp. In 2008-2009 werden de resultaten van dit onderzoek geëvalueerd: hoe werden de
inzichten uit de oorspronkelijke studie vorm gegeven per regio? Hoe wordt het referentiekader in het
algemeen geëvalueerd? Daarnaast was Carrette ook betrokken bij onderzoek rond (begeleid
zelfstandig) wonen (2005-2007) en vervulde zij de rol van facilitator in tal van participatietrajecten in
de integrale jeugdhulp en op beleidsniveau. Op basis van deze rijke ervaring schuift zij enkele
inzichten uit onderzoek, beleid en praktijk naar voor. Daarnaast geeft Cachet vzw sinds 2011 een
stem aan jongeren in de jeugdhulp. De ervaringsdeskundigen van Cachet zetten zich in om de
hulpverlening en het welzijnsbeleid zo goed mogelijk te doen aansluiten bij de noden van jongeren
uit instellingen en pleeggezinnen. Ook Nevermind – Leuven, een project van Samenlevingsopbouw
Vlaams-Brabant, wil jongeren versterken en met hen ijveren voor een structurele inbedding van hun
stem in het beleid. Hieronder bundelen wij inzichten van deze drie experten om enkele handvatten
aan te reiken over beleidsparticipatie in een hulpverleningscontext.
Jongeren in de hulpverlening hebben vaak een uitdagende periode doorgemaakt in hun leven, wat
hen zowel kwetsbaar als versterkend maakt. Door te participeren op beleidsniveau en hun ervaring
te gebruiken om het welzijnsbeleid verder uit te bouwen, kunnen jongeren anderen vooruit helpen.
Op die manier krijgen ze de kans om iets positiefs te doen met deze – vaak moeilijke – episode
(Cachet & Nevermind, 2013, p. 11).
Cachet en Nevermind sloegen de handen in elkaar voor een gemeenschappelijke visietekst over
(beleids)participatie in de jeugdhulp, waar ze in april 2013 mee naar buiten kwamen. Uit hun tekst,
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Enkele andere voorbeelden komen aan bod in bijlage 3.
Een stafmedewerkster van Netwerk tegen Armoede vatte deze keuze treffend samen: ‘De jongeren hebben
weinig vertrouwen in volwassenen. Je moet eerst aan het vertrouwen werken’ (interview Netwerk tegen
Armoede).
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die uitdrukkelijk vertrekt vanuit de stem van de jongeren, blijkt dat zij het erover eens zijn dat
participatief werken met kinderen en jongeren het vertrekpunt van een goede jeugdhulp moet zijn
(Cachet & Nevermind, 2013, p. 1; Carrette, 2004). Hoewel er, zeker sinds de invoering van het
Decreet Rechtspositie, steeds meer sprake is van participatie in de integrale jeugdhulp, identificeren
Cachet & Nevermind een aantal hindernissen waarop beleidsmensen, jeugdhulpaanbieders en
jongeren steeds blijven stoten. Voor hen is participatief werken namelijk een zoekproces dat met
vallen en opstaan gebeurt, en dat inzet, reflectie en geduld vraagt.
Participatief werken betekent dat jongeren betrokken worden, serieus genomen worden en over hun
eigen leven kunnen (mee) beslissen. Dat vraagt in de eerste plaats een belangrijke
mentaliteitswijziging: jongeren zijn volwaardige personen, hun blik en mening is waardevol,
complementair en onmisbaar (pp. 8 & 13). Om tot die mentaliteitswijziging te komen, zouden
beleidsmakers (en hulpverleners) door de bril van de cliënt – in dit geval de jongere – naar
participatie moeten leren kijken, en zouden jongeren openheid moeten leren tonen voor andere
perspectieven dan die van henzelf (p. 1). Omdat zo een groeiproces niet vanzelf gaat, willen Cachet &
Nevermind alle partijen hierin ondersteunen. Zo wordt participatie een gedeelde
verantwoordelijkheid waarin jongeren, hulpverleners en beleidsmakers samenwerken (p. 7), en dit
niet alleen op het micro-niveau van het individuele hulpverleningsproces, maar ook op het mesoniveau van de voorziening en het macro-niveau van het Vlaams beleid.
Enkele obstakels die zij identificeren, zijn:
- Jongeren vinden het moeilijk om in participatie te geloven. Ze geven aan dat er weinig door
verandert (p. 3).
- Participatie omschrijven als ‘deelnemen’ is te passief. Pas als je betrokken bent, en aldus
deel-hebt, mee-maakt of mee-doet, kan je mede-eigenaar zijn van je traject (p. 3) en je eigen
belangen centraal stellen (p. 7).
- Het kost tijd en inspanning om je gedacht te zeggen, laat staan om zelf initiatief te nemen.
Geef jongeren die tijd (p. 23). Soms is het comfortabeler om niet te veel betrokken te
worden (p. 5).
- Wanneer de mening van de jongere pas gevraagd wordt als beslissingen al genomen zijn, een
inspraakmoment georganiseerd wordt waarna met de stem van kinderen en jongeren verder
niets gedaan wordt, of wanneer jongeren niet (kunnen) begrijpen wat de finaliteit is van een
proces waar ze bij betrokken worden, is participatie niet kwaliteitsvol en is er sprake van
schijnparticipatie (p. 6).
Cachet & Nevermind geven ook enkele tips mee, maar nuanceren tegelijkertijd dat deze lijstjes
onvolledig zijn en verder aangevuld dienen te worden in samenspraak met de jongeren en het beleid
(p. 23 en p. 28):
- In de hulpverlening wordt van jongeren verwacht dat ze meewerken en mee hun schouders
zetten onder het traject dat voor (of in het beste geval in samenwerking met) hen wordt
uitgestippeld. Ook beslissingen die hierover op beleidsniveau worden genomen, hebben een
grote impact op hun leven. Wanneer jongeren de kans krijgen om betrokken te zijn,
wanneer ze merken dat ze gezien, gehoord en serieus genomen worden en dat hun kijk op
hun ‘belangen’ waardevol is, stimuleert dit hen om mee te doen (p. 8).
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Fouten maken mag. Opkomen voor jezelf en tegelijk respect tonen voor anderen is een
belangrijke competentie om in de samenleving overeind te blijven. Dit is een groeiproces dat
niet vanzelf gaat. Hierin is ondersteuning nodig (p. 10).
Vertrek vanuit een participatieve basishouding. Zelfreflectie staat daarbij centraal. Andere
kernwoorden zijn authenticiteit; gelijkwaardigheid en wederkerigheid; nabijheid;
krachtgericht werken; stimuleren, motiveren, ondersteunen en coachen; de jongere zien en
horen; en doelgerichtheid (p. 14-16).
Heb ook voor drempels en pak ze aan. Stel de juiste evaluerende vragen wanneer het mislukt
of moeilijk loopt (p. 16-17).
Informeer de jongere van bij de start op een manier die de jongere kan begrijpen en die
aanspreekt (p. 17-18). Belangrijk is dat de jongeren weten wat ze kunnen verwachten,
waarom beleid verwacht dat ze deelnemen, en in welke mate met hun mening rekening zal
worden gehouden (p. 23).

Uit haar ervaring vult Carrette aan dat mensen in kwetsbare situaties doorgaans niet zomaar op je
afkomen. Om een effectief beleidsparticipatief traject aan te gaan, werk je best met een outreach
persoon (bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige) of een organisatie die nauw met de doelgroep in
verbinding staat (bijvoorbeeld Cachet of Nevermind). Deze persoon heeft of organisatie beschikt
over specifieke knowhow die nodig is bij het leggen van contacten tussen beleid en doelgroep, bij de
voorbereiding van het proces, het verstrekken van informatie en de concrete aanpak van de
methodieken. Hij of zij kan nadien ook instaan voor de procesbegeleiding tijdens het eigenlijke
traject. Bovendien kan deze persoon tijdens het gehele proces in de gaten houden wat de impact van
het participatieproces op het beleid is, en eventuele veranderingen of cruciale gevoeligheden
communiceren (interview Carrette). Ook Cachet & Nevermind zien de meerwaarde van participatie
via de betrokkenheid van een tussenpersoon (p. 24).
Daarnaast kan ook op een indirecte manier aan participatie worden gedaan, bijvoorbeeld door te
werken met laagdrempelige klachtenprocedures, bezoek van beleidsmakers aan een voorziening, of
het stimuleren van belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren in de jeugdhulp (Cachet &
Nevermind, p. 24). Dit laatste, onderzoek doen, is ook voor Carrette (interview) een wezenlijk
onderdeel van beleid rond mensen in kwetsbare situaties. Niet alleen omdat het je draagvlak
vergroot, maar ook omdat het beleid aanzet om het (vaak onbewust aanwezige) blanke
middenklassenperspectief te nuanceren, en voeling te krijgen met betekenisgeving van de doelgroep.
Vaak ontbreekt zowel kwantitatief en kwalitatief materiaal, alsook onderzoek dat kwantitatieve en
kwalitatieve data aan elkaar koppelt.
Contactpersonen:
- Valérie Carrette, Hefboom vzw, valerie.carrette@med.kuleuven.be
- Kris Clijsters, Cachet vzw, kris.clijsters@cachetvzw.be
- Voor enkele concrete voorbeelden van beleidsparticipatie van kinderen en jongeren in de
integrale jeugdhulp kan je contact opnemen met Cachet via xenia.cachetvzw@gmail.com
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3.2 Casus Armoede
In deze casus binnen het thema Armoede, gaan we dieper in op het beleidsparticipatief traject van
Netwerk tegen Armoede en Uit De Marge vzw.10 Het Netwerk tegen Armoede verenigt een 60-tal
verenigingen waar armen het woord nemen. Uit De Marge vzw is het steunpunt voor het jeugdwerk
en het jeugdbeleid met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Hun visie ligt in
dezelfde lijn. Beiden willen maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in onze maatschappij
ondersteunen en een stem geven. Samen startten zij in 2011 een beleidsparticipatief traject met een
25-tal jongeren uit 10 verschillende jongerenwerkingen met maatschappelijk kwetsbare jongeren
binnen het Netwerk tegen Armoede.
Dit traject is ontstaan binnen de opdracht van de jongerenwerkingen als ‘proeftuin’ (2009,
projectoproep binnen het participatiedecreet) (Uit de Marge e.a., 2010). De stem van jongeren in
armoede versterken, was één van de speerpunten, maar jongerenwerkers gaven aan dat het niet
makkelijk was om dit thematisch werken te introduceren bij hun jongeren. Het Netwerk, Uit de
Marge en de jongerenwerkers uit de verschillende werkingen besloten hun krachten te bundelen en
samen een traject aan te gaan. Naar aanleiding van het traject, dat nu 5 jaar loopt, sprak KeKi met
Carolien Patyn en Katrien Spruyt over hun beleidsparticipatief traject.
Het vertrekpunt van het traject zijn de jongerenwerkingen (Uit de Marge e.a., 2010). De werkingen
zijn de basis van waaruit de jongeren kunnen vertrekken om participatief aan de slag te gaan. Een
jongerenwerking slaagt, als:
- de jeugdwerker een vertrouwensband kan opbouwen, wat tijd en ruimte vraagt.
- de werking de jongere integraal benadert en dus niet alleen de problemen ziet.
- de werking een veilige plek is voor de jongeren waar ze zichzelf kunnen zijn, experimenteren,
leren en ontspannen, kortom zich thuis kunnen voelen.
- de jongeren een stem krijgen.
De jongerenwerking is belangrijk voor de groepsvorming. Deze jongeren bereiken is niet eenvoudig.
Door een veilige thuishaven te maken, bereik je hen en biedt je een context waarin de groei van een
vertrouwensband mogelijk wordt. De jongerenwerking en de jongerenwerker staan aan hun kant,
kiezen duidelijk ‘partij’. Op die manier kan je krediet terugwinnen. Jongeren in een maatschappelijk
kwetsbare situatie zijn al vaak teleurgesteld, verlaten en bedrogen. Hun vertrouwen in andere
mensen en maatschappelijke instituties is laag. Extra voorzichtigheid is dus geboden, maar zeker
ruimte en tijd in onder andere de vorm van een jeugdwerking is belangrijk. Wil men participatie
ondersteunen voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, dan ondersteunt men best eerst
de basiswerkingen.
Die ondersteuning bieden Uit De Marge vzw en Netwerk tegen Armoede. Onder andere door mee de
jongeren een stem te geven. Zowel door zelf te participeren op beleidsniveau als
vertegenwoordigers, maar ook door de jongeren en de jongerenwerking te ondersteunen in hun
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Voor informatie over het traject, zie http://www.netwerktegenarmoede.be/onzeverenigingen/jongerenwerkingen/beleidsparticipatietraject.
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participatieproces. Ze willen de jongeren versterken om vorm te geven aan hun leefomgeving. Het
traject startte dus met de eenvoudige vraag ‘waar lig jij wakker van?’.
De jongeren gaven zelf aan wat zij als knelpunten en belemmeringen ervaren in hun leefwereld.
Thema’s die naar boven kwamen waren onderwijs, de zoektocht naar werk en een woning, een
rijbewijs halen, maar ook eenzaamheid, stress, gezondheidsproblemen, familiale relaties…. Het
beleidsparticpatief traject moet in eerste instantie een betekenis hebben voor de jongeren zelf. Hun
leefwereld moet verbeteren. Uit het gesprek en de publicatie blijkt ook duidelijk dat de jongeren
zich bewust zijn van de nood aan verandering in de structuren om ze beter te doen aansluiten op hun
noden. Met engagement en gedrevenheid nemen zij deel aan het traject.
Eén van de noodzakelijke voorwaarden van het succes van dit traject is de jongeren de capaciteit
bieden om aan beleidsparticipatie te doen. De jeugdwerker geniet het vertrouwen, waardoor een
eventuele mislukking niet direct een breuk betekent. Als er problemen zijn in het leven van een
jongere, wat vaak voorkomt, kan de jeugdwerker eerst mee het probleem oplossen. Op die manier
kan er het hoofd van de jongere vrij gemaakt worden om verbindend te denken. Ook is de
jeugdwerker de ankerfiguur en de initiator binnen het proces. De jeugdwerker kan door zijn/haar
unieke rol in het leven van de jongeren nieuwe ervaringen aanreiken of bevragen. De facilitator
bouwt hierop verder.
Basisvoorwaarden om een participatief proces te starten met jongeren in maatschappelijk kwetsbare
situatie zijn een vertrouwensfiguur, een startpunt vanuit hun beslommeringen en de voldoende
capaciteit bij elke jongere. Deze voorwaarden moeten er zijn voor de start van het traject. Van
daaruit konden Netwerk tegen Armoede en Uit De Marge vzw verder werken. Zij namen de
faciliterende rol op. Hieronder verstaan zij:
- Afspraken maken met beleidsactoren.
- Beleidsactoren warm maken voor de stem van de jongeren.
- De beleidsagenda in het oog houden.
- Structureren van alle bijeenkomsten en overleggen.
- Een kader bieden aan de jongeren, zonder de inhoud te bepalen.
- Overleg met de jeugdwerkers ter voorbereiding van elke stap van het proces
- De jongeren ondersteunen in de verduidelijking van hun ervaringen en meningen en deze
samen scherp stellen.
- Methodisch goed voorbereiden.
- De jeugdwerker ondersteunen in het beleidsparticipatief proces. Dit proces loopt door na
een bijeenkomst in de jeugdwerking.
- De druk op de jongeren goed inschatten. Ontspanning op tijd en stond is nodig.
Het ritme van de jongeren respecteren, werd zowel in het interview als in de tekst (Patyn &
Deduytsche, 2014) enkele keren vermeld. Het ritme respecteren betekent bijvoorbeeld dat een
jongere in de groep even zijn/haar energie in een probleem of een kans in zijn/haar leefwereld moet
steken. Zij beslissen zelf of ze hun vrije tijd aan het beleidsparticipatief traject geven of niet. Ook
hoelang zij participeren, is hun keuze. ‘Kunnen kiezen, dat doet wellicht deugd’ (Patyn &
Deduytsche, 2014). Niet alleen de ondersteuners, jeugdwerker en facilitator, maar ook de jongeren
onderling hebben respect voor elkaars keuzes. Kan iemand even niet komen? Dat begrijpen zij best.
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Het traject loopt nog steeds. Op de vraag of we ondertussen al resultaten zien, was het antwoord ja.
De jongeren in de groep zijn versterkt. Op lokaal niveau namen zij individueel of in groep initiatief om
hun leefwereld te verbeteren. Met steun van een vertrouwensfiguur, al dan niet de jeugdwerker,
slagen zij in de beïnvloeding van hun leefwereld. En neen. Op beleidsniveau hebben de jongeren met
verschillende beleidsactoren gesproken. Ze lieten hun stem horen, maar zagen hun stem nog niet
vertaald in actie. De verschillende beslissingscentra en tegengestelde belangen en verwachtingen,
liggen mee aan de basis.
“Te vaak doet men een beroep op dure theorieën en methodieken in plaats van de kinderen
en jongeren op te zoeken in hun leefwereld, naar hen te luisteren en met hen in gesprek te
gaan.” (Patyn & Deduytsche, 2014, n.p.)
En de jongeren gaan door. De jongeren willen mee de discussie op beleidsniveau voeren. Ze willen
blijven zoeken naar mensen die hen zien zoals ze zijn en mee voor verandering willen zorgen. Zelfs
met de kennis in hun achterhoofd dat een beleidsverandering een traag proces is, waar zij niet meer
de vruchten van zullen plukken. De groep is voor de jongere de belangrijkste meerwaarde. Onder
elkaar kunnen ze ervaringen delen en samen leren om de, vaak negatieve, ervaringen om te buigen
naar een positief verhaal. Niet alleen de jongeren, maar ook Netwerk tegen Armoede en Uit De
Marge blijven zich engageren. De twee organisaties schreven het beleidsparticipatief proces in hun
beleidsplan.
Contact:
- Carolien Patyn, Stafmedewerker armoedebeleid, Carolien.Patyn@netwerktegenarmoede.be
- Katrien Spruyt, Stafmedewerker ondersteuning van verenigingen,
Katrien.Spruyt@netwerktegenarmoede.be

3.3 Casus Openbare Ruimte
Mobiel 21 is een beweging voor duurzame mobiliteit die ervoor kiest om de leefomgeving op een
meer milieuvriendelijke en veiligere manier bereikbaar en leefbaar te maken. Vanuit die opdracht
inspireert en activeert Mobiel 21 mensen, groepen, organisaties en beleid om doordacht om te gaan
met verplaatsingen en verplaatsingswijzen in de publieke ruimte. Ook voor Mobiel 21 draait
beleidsparticipatie in eerste instantie om een bewustwording en gedragsverandering, en dit zowel bij
de (jonge) burgers als bij het (lokaal) beleid. Deze houding tracht de organisatie te realiseren door
middel van sensibilisatie, educatie en sociale actie bij verschillende doelgroepen.
Specifiek in de beleidsdomeinen openbare ruimte en mobiliteit stelt Mobiel 21 vast dat
implementatie doorgaans getekend wordt door efficiëntie en functionaliteit, waarbij creativiteit,
avontuur en experiment het onderspit delven. Al te vaak zorgt dit voor gemiste kansen in de
vormgeving van de leefomgeving. Uit een zeker conformisme blijven we al te gemakkelijk steken in
de patronen die we kennen – en die doorgaans vanuit het perspectief van volwassenen worden
opgesteld. Toch bestaan er eigenlijk geen conventies over hoe de ruimte moet worden ingevuld. Als
we teruggrijpen naar steeds hetzelfde patroon van hoe we de straat zouden vormgeven, is dat iets
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wat we onszelf hebben opgelegd. Dat kan anders. Wat als men de vraag zou omdraaien? Wat als de
ruimte helemaal vrij was, hoe zouden bewoners en passanten die dan invullen? Waar dromen
kinderen en jongeren van?
Mobiel 21 haalt het project van de Leefstraten in Gent aan als een “good practice” die inspirerend
kan werken voor lokale besturen in andere gemeentes, en voor het beleid op Vlaams niveau. Mobiel
21 is niet rechtstreeks betrokken bij het Leefstraten-experiment, maar heeft wel expertise in huis
over het thema. De Leefstraat11 is een experiment waarin bewoners hun straat onder handen nemen
en ombouwen tot hun droomstraat. Door de auto tijdelijk te bannen, komt er ruimte vrij voor groen,
ontmoeting en samenleven. De functie van de straat wordt radicaal in vraag gesteld. Hierdoor
ontstaan nieuwe ideeën over de inrichting en het gebruik van de straat, alternatieve vervoersmodi
en een aangenamer, duurzamer stads- en straatleven. Doel van het experiment is aan te tonen dat
een totaal andere benadering van de straat en de openbare ruimte mogelijk is, wanneer we buiten
de conventionele hokjes durven denken.
Enkele lessen uit het lokale initiatief van de Leefstraten kunnen doorgetrokken worden naar andere
lokale besturen, alsook naar het Vlaams ruimte- en mobiliteitsbeleid:
- Leefstraten werken pas bij een gedeelde verantwoordelijkheid tussen het beleid en de
burgers. In Gent neemt de stad geen sturende rol op zich, maar het initiatief kan wel rekenen
op de nodige goodwill van beleidsmakers, bijvoorbeeld om de verkeerssignalisatie tijdelijk
aan te passen en te bemiddelen voor alternatieve parkeermogelijkheden. Zo maakt beleid de
creatie van een Leefstraat mogelijk. Vervolgens is het aan de burgers om hun
verantwoordelijkheid op te nemen voor het gebruik en de inrichting. Dat gaat verder dan het
netjes achterlaten van de picknickbank: er is ook openheid en dialoog nodig om een plaats te
geven aan de frustraties of bekommernissen van de sceptici en samen naar oplossingen te
zoeken. Op die manier worden burgers zich bewust dat het stadsbestuur niet alles moet
oplossen, en kan het bestuur de controle uit handen geven door burgers ‘de ruimte’ te geven
(Vilain, 2014).
- Voor Mobiel 21 vertrekt de kracht van het project vanuit de kansen die geboden worden om
te experimenteren met de openbare ruimte. Vaak is er een verschil tussen de functie die
voor een bepaalde ruimte wordt weggelegd, en het (gewenste) gebruik ervan. Waar functie
en gebruik botsen (bijv. spelende kinderen in een drukke straat) kan het interessant zijn om
te experimenteren: kan het gebruik van de straat herontdekt worden als de functie van
doorgaand verkeer wordt losgekoppeld? Dit gaat verder dan het mobiliteitsvraagstuk alleen.
Leefstraten brengen bewoners van alle slag en stand bij elkaar. Zo zorgen ze voor interactie,
wat vervolgens weer tot nieuwe ideeën leidt die individuele keuzes overstijgen (ook op vlak
van mobiliteit).
- Durven experimenteren betekent ook durven mislukken. Als beleidsmaker heb je een
participatietraject niet in de hand. Het zou kunnen dat je veel van wat je oorspronkelijk voor
ogen had, moet loslaten om tot een heel nieuwe invulling van je ruimte te komen.
- De tijdelijkheid van een project (ervaringen met de Leefstraten liepen voorlopig minimum
één en maximum drie maanden) heeft als voordeel dat mensen iets makkelijker over de
streep te trekken zijn om mee te doen. Drie maanden experimenteren, drie maanden
11
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creatief aan de slag gaan met wat de ruimte van de straat te bieden heeft, drie maanden je
mobiliteitsgedrag anders ervaren.
Deelnemers aan een Leefstraat staan er niet alleen voor. In Gent worden ze ondersteund
door de vrijwilligers van het Lab van Troje, een groep mensen en organisaties die helpen om
de droom voor iedere Leefstraat te realiseren en oplossingen te zoeken voor problemen die
opduiken tijdens de voorbereiding en uitvoering van het experiment. Het Lab ondersteunt
cocreatie en participatie om oplossingen te zoeken voor stedelijke uitdagingen. Ook zij
stellen hun expertise ter beschikking om veranderingsprocessen te faciliteren:
www.labvantroje.be.
Grondige voorbereiding is cruciaal om iedereen mee te krijgen en eventuele conflicten
vroegtijdig aan te pakken. Neem voldoende tijd vooraleer je aan een traject van
beleidsparticipatie begint, en zorg voor de nodige ondersteuning en begeleiding.
Hogeschool Gent ontwikkelde een ‘Doe het zelf boek’ om samen met kinderen en jongeren
na te denken over de invulling van de (leef)straat (Sacré, De Brauwere, Lauwers & De
Visscher, 2015). Dit boek biedt inspirerende methodieken om in de praktijk mee aan de slag
te gaan.

Mobiel 21 engageert zich tevens op verschillende fronten voor de beleidsparticipatie van kinderen en
jongeren in het kader van mobiliteit. Uit die ruime ervaring schuiven zij nog enkele algemene
aanbevelingen naar voor:
- Het is belangrijk om kinderen ernstig te nemen als volwaardige burgers met heel wat inzicht
in het verkeer. Tegelijkertijd zijn er echter ook enkele wezenlijke verschillen ten opzichte van
veel volwassenen. Wie kleiner van gestalte is, beleeft bijvoorbeeld een rij geparkeerde auto’s
in een straat helemaal anders dan wie er bovenuit kan kijken en het overzicht bewaart.
Mobiel 21 probeert volwassenen in het algemeen, en beleid in het bijzonder, hierover te
sensibiliseren via filmpjes.
- In de huidige maatschappelijke context van verstedelijking is ontmoetingsruimte een schaars
goed geworden. Dit zet de betekenis die verschillende gebruikers aan de publieke ruimte
geven, op gespannen voet. Ook de mobiliteitsradius van kinderen en jongeren wordt steeds
kleiner. Net als volwassenen hebben kinderen hier een mening over en geven ze hier
betekenis aan als ‘meaning makers’. Voor Mobiel 21 is het cruciaal dat al deze betekenissen
aandacht krijgen. Bij de aanpak van een mobiliteitsvraagstuk voor de schoolpoort moeten
zowel de kinderen als de ouders, de leerkrachten, het schoolbestuur en de individuele
autobestuurders aan het woord kunnen komen. Ieders mening telt en is nodig om een stevig
draagvlak te creëren, wat dan weer van groot belang is voor het welslagen van een
participatief project.
- Om tot concrete oplossingen te komen en uiteindelijk de voorgestelde verandering te
realiseren, is het van belang om van meet af aan samen te werken met architecten en
specialisten ruimtelijke planning. Zij zijn vaak diegenen die de projecten concreet omzetten.
Ook het kennis- en expertisecentrum Kind en Samenleving beschikt over heel wat ervaring
op dat vlak. Zij adviseren bij kindvriendelijke ruimtelijke planning, geven kinderen en
jongeren een stem in het beleid en doen onderzoek naar thema’s die in hun leefwereld
spelen.
- Het heeft geen zin om kinderen en jongeren pas te betrekken wanneer het gebruik van een
ruimte al gepland is. In dat geval is er sprake van schijnparticipatie. Het is beter om eerst te
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kijken hoe een bepaalde ruimte gebruikt wordt, en daar je plan op aan te passen. Kinderen
en jongeren moeten in scharniermomenten betrokken worden, daar waar betrokkenheid
ook tot een verandering kan leiden.
Eerder werd het belang van een grondige voorbereiding aangehaald. Een cruciaal onderdeel
van een goede voorbereiding is het in kaart brengen van wat kinderen en jongeren
belangrijk vinden. Neem hiervoor de tijd. Dit is voor Mobiel 21 een basisprincipe van
democratisch te werk gaan. Manieren om zoveel mogelijk te weten te komen over de manier
waarop kinderen de leefomgeving beleven, beperken zich niet tot vragenlijsten. Deze vorm
van onderzoek kan dan wel ‘efficiënt’ zijn, vaak levert het vooral sociaalwenselijke
antwoorden op die niet altijd met de realiteit overeenstemmen. Ook is het veel moeilijker
om via een kwantitatieve bevraging creatieve ideeën in kaart te brengen. Als je echt wil
weten hoe kinderen en jongeren bepaalde ruimtes gebruiken en hoe ze zich verplaatsen,
suggereert Mobiel 21 belevingsonderzoek of etnografisch onderzoek zoals dat van Kind en
Samenleving als een zinvol vertrekpunt. Door met kinderen op pad te gaan om te kijken hoe
zij de ruimte gebruiken, kan je eventuele nieuwe functies hierop aanpassen. Dit soort
voorbereidend onderzoek geeft je inzicht in de manier waarop kinderen spelen, hangen of
zich verplaatsen, welke mogelijkheden en beperkingen zij in de ruimte ervaren, wat hun
noden en behoeften zijn, en hoe de planning van de ruimte daar het best op kan inspelen.
Dat is een schat aan informatie die je niet zomaar in cijfers kan gieten, maar die je mogelijke
oplossing en je beleid wel veel rijker maken. En ook dat kan weer leiden tot creatievere
ingangen bij de invulling en vormgeving van de publieke ruimte.
Zorg ervoor dat de methodieken die je gebruikt de verbeelding triggeren. Werken met
kunstenaars kan heel inspirerend werken. Als procesbegeleider hoef je niet elke kunstvorm
te beheersen. Wanneer jongeren kiezen om hun project vorm te geven via graffiti, kan je een
graffitikunstenaar inschakelen die de artistieke begeleiding voor zijn of haar rekening neemt.
Wanneer je kinderen en jongeren bij het beleid betrekt, is het van cruciaal belang dat je
vanaf het begin van het project naar hen verantwoording aflegt. Ook aan het einde is een
terugkoppeling naar kinderen en jongeren essentieel: laat hen weten waarom bepaalde
beslissingen gemaakt werden, en waarom er (niet) naar hun adviezen werd geluisterd (zie
ook Carrette, 2004, p 64).

Contact:
- Elke Bossaert, Manager Mobiel 21, elke.bossaert@mobiel21.be
- Nick Deham, Onderzoek en Gedragsbeïnvloeding Mobiel 21, nick.deham@mobiel21.be
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4. ANALYSE: HOE GEEF JE VORM AAN EEN PROCES VAN
BELEIDSPARTICIPATIE?
Deze voorbeelden maken duidelijk dat beleidsparticipatie zoveel meer is dan de inzet van een toffe
methodiek (interview Carrette) of het reserveren van een aantal zitjes in een overlegplatform of
commissie (Cachet & Nevermind, 2013, p. 22). Een duidelijke rode draad doorheen de interviews en
de literatuur toont aan dat participatie het best begrepen wordt als een proces van sociale actie.
Zoals in Deel 2 reeds kort wordt aangestipt, betekent dit niet alleen dat het leerproces van alle
betrokkenen centraal staat, maar ook dat elke stap naar het einddoel van betekenis is. Een
leerproces vraagt een inspanning, tijd en ruimte. In dit deel gaan we dieper in op wat een
beleidsparticipatief proces nodig heeft. Hoe geef je zo’n proces vorm? Wat zijn cruciale
randvoorwaarden?
Om deze vragen te beantwoorden gebruiken we de
participatiedriehoek van Stroobants, Celis, Snick &
Wildemeersch (2001) (overgenomen in Cachet &
Nevermind, p. 22; Carrette, 2004, p. 41; Carrette, 2009,
p. 44) (Figuur 2). Deze driehoek is een treffende
visualisatie van de kernrandvoorwaarden van
participatie in het algemeen, en beleidsparticipatie in
het bijzonder. De driehoek geeft weer dat participatie
gebaseerd is op een evenwicht tussen verbondenheid,
Figuur 2 - De participatiedriehoek (Stroobants, Celis, Snick &
uitdaging en capaciteit, en dit binnen een context die
Wildemeersch, 2001)
voldoende rijp is om met een bepaald thema
participatief aan de slag te gaan, en die tevens voldoende ondersteuning biedt. In wat volgt
gebruiken we deze voorwaarden als kapstok waar we verdere input uit de interviews en de literatuur
aan ophangen.
Alvorens we hiermee van start gaan, willen we echter eerst wijzen op al bestaande trajecten. In
navolging van wat Samenlevingsopbouw, Netwerk tegen Armoede en Kind & Samenleving ons
vertelden tijdens de interviews, stellen we voor om deze bestaande trajecten steeds als vertrekpunt
te nemen, alvorens te denken aan nieuwe initiatieven. De basiswerkingen met kinderen en jongeren
bestaan en zijn laagdrempelig. De kinderen en jongeren kennen de plek en hun begeleiders. Spreek
de basiswerkingen en sleutelfiguren aan, en zorg voor voldoende ondersteuning. Vaak zijn zij al
bezig met participatieve trajecten, al dan niet gericht naar het beleid. Zij kennen de leefwereld van
de kinderen en jongeren, hebben kennis van het participatieve proces en hebben expertise en
knowhow op het vlak van creatieve methodes om kinderen en jongeren te betrekken. Bovendien
verzamelen organisaties die met kinderen en jongeren werken, continu hun signalen. Ga hier op
verder.
Verbondenheid
Tijdens alle interviews werd de verbondenheid binnen het participatief traject als essentiële
voorwaarde naar voren geschoven. We vinden dit op drie vlakken terug: als verbondenheid met het
onderwerp, verbondenheid tussen jongeren en volwassenen, en verbondenheid met het
beleidsproces.
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Betrokkenheid op een thema verhoogt de betrokkenheid in het proces (interview Kind &
Samenleving). De kinderen en jongeren moeten kunnen relateren aan het onderwerp waarover het
beleid in contact wil komen met hen. Voor alle geïnterviewden is het startpunt van het traject de
leefwereld van kinderen en jongeren. Kennis van de doelgroep is dus essentieel. Beschik je over te
weinig over kennis van de doelgroep? Dan kan je ten rade gaan bij onderzoeken waarin kinderen en
jongeren bevraagd worden en/of belevingsonderzoeken waar de ervaringen van kinderen en
jongeren centraal staan, zoals de onderzoeken van Kind & Samenleving of onderzoeken uit de
databank van KeKi waarin participatief werd gewerkt (zie KeKi Beleidsadvies 2015/1). Je kan ook
nieuw onderzoek opzetten, zoals wordt aangegeven in de casus over Welzijn die we hierboven
beschreven. Daarnaast kan je ook aankloppen bij de bestaande basiswerkingen met kinderen en
jongeren. Zowel Samenlevingsopbouw als Netwerk tegen Armoede vragen om de expertise en de
ervaringen bij jeugdwerkers en stafmedewerkers steeds te betrekken. Zij kunnen het best aangeven
waar de knelpunten zitten vanuit de ervaringen van kinderen en jongeren. Op die manier kunnen
beleidsmakers via een participatief project de leefwereld van de kinderen en jongeren beter leren
kennen. De uitkomst van het proces is dan een win-win: niet alleen dat je als beleidsmaker meer
weet over een bepaald perspectief (beleving, ervaring, verwachtingen), maar ook dat je kennis
ontwikkelt over deze doelgroep. Hierdoor kan je de noden en vragen van de kinderen en jongeren
waarop je beleid moet afgestemd zijn, beter inschatten (Carrette, 2004, samenvatting; Ennew, 2011).
Ook de band tussen kinderen en jongeren en de volwassenen die hen ondersteunen in het traject,
staat centraal binnen verbondenheid (interview Netwerk tegen Armoede; interview VVJ; interview
Samenlevingsopbouw; Tisdall, 2008, p. 426). Daarnaast is de verbondenheid tussen de begeleider
van het traject en de beleidscontext van belang. Een wisselwerking van vertrouwen tussen
bijvoorbeeld een gemeente en haar jeugdraad (interview VVJ) zijn essentieel om die verbondenheid
te creëren. Alleen op deze manier kan een beleidsparticipatief traject ook invloed hebben op het
beleidsdomein. De stem van kinderen en jongeren neem je serieus door hen echt te leren kennen,
maar ook door hun stem te laten doorklinken. Belangrijk hierbij is dat wanneer we kinderen en
jongeren te zeer als aparte groep aan het woord laten in plaats van hun interesses en inzichten te
integreren met die van anderen, we belemmeringen bij de implementatie riskeren. Dit zorgt voor
onrealistische keuzes en dus frustraties (Tisdall, 2008, p. 420). Aldus kan het ook van belang zijn om
participatie van andere stakeholders, inclusief volwassenen, te garanderen.
In een beleidscontext waar participatie van kinderen en jongeren nog in de kinderschoenen staat,
zien we dat hun deelhebben doorgaans beperkt wordt tot de beïnvloeding van de beleidsagenda en
het effenen van het pad voor kinderen en jongeren die na hen komen om ‘echte’ impact te hebben
(waarbij “increased influence over time” wordt beoogd) (Tisdall & Davis, 2004, p. 139). Bij de
zoektocht naar oplossingen, feedback geven en de opvolging van evaluatie vallen ze vaak uit de boot
(interview VVJ; interview Mobiel 21). Voorbeelden uit de praktijk leren ons echter dat kinderen en
jongeren in elke beleidsfase betrokken kunnen worden (zie voorbeeld leefstraten Gent). De
methodiek en de participatievorm kan aan de beleidsfase worden aangepast (bijv. door een
onderscheid te maken tussen methodieken die een brainstorm faciliteren, en methodieken die beter
passen bij de bepaling van prioriteiten). Bepaalde methodiekendatabanken (zie bijlage 1) maken dit
onderscheid in hun classificatiesysteem.
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Uitdaging
Als de uitdaging te groot of te klein is, wordt het moeilijk om jongeren te motiveren om deel te
nemen (interview Carrette). De goede keuze van de methodiek zorgt voor een evenwicht op dat vlak.
Een externe begeleider kan de grootte van de uitdaging best inschatten en opvangen. Ook de
communicatie is cruciaal in dit luik.
Voor Carrette is het belangrijk dat de methodiek alle verschillende actoren in interactie brengt op
een manier die veiligheid en vertrouwen schept, waardoor deelnemers op een gelijkwaardige
manier kunnen participeren. Dit vraagt uitleg en duidelijke afspraken (bijvoorbeeld over de duur van
de sessie, mogelijke invloed op het onderwerp en de rol van facilitator). Omdat er in een groep
steeds meer en minder dominante figuren aanwezig zijn, speelt de methodiek daar best op in door
deze dominantie te doorbreken.
In onze ‘vergadercultuur’ kunnen creatieve methodieken soms voor onzekerheid of
ongemakkelijkheid zorgen, omdat ze vaak buiten de gekende paden van onze comfortzone
plaatsvinden (interview Carrette). Een deskundige facilitator kan stilstaan bij de creativiteit en
aangepastheid van de methodiek, maar ook bij hoe om te gaan met een diversiteit aan meningen
binnen de groep van kinderen en jongeren (Tisdall, 2008, p. 423). Een nieuwe lijst van methodieken is
volgens de geïnterviewden niet nodig. Deze bestaan. Wij verwijzen daarvoor naar bijlagen 1 en 2,
waarin een databanken met informatie over (creatieve) methodieken en trajecten zijn opgenomen.
Een belangrijke nuance is dat de methodiek maar zo goed kan zijn als degene die hem uitvoert.
Daarom is het van uiterst belang dat men kan vertrouwen in het proces en zeker ook in de
begeleider. Om de interactie zo zuiver mogelijk te houden, is deze persoon best een externe (geen
beleidsmaker, geen direct betrokkene) (interview Carrette). Het Netwerk tegen Armoede startte en
bouwde daarom ook verder op de jeugdwerker (zie ook Casus 2 over armoede). De jeugdwerker
heeft het mandaat om de jongeren te vragen naar hun ervaringen en hen mee te trekken in nieuwe
thema’s. Het Netwerk voorziet daarom ondersteuning voor de jeugdwerker en een facilitator, die
zijn/haar vertrouwen opbouwt door de aanwezigheid van de jeugdwerker (interview Netwerk tegen
Armoede). Tisdall & Davis (2004, p. 136) voegen over dit punt toe dat professionelen kinderen en
jongeren ook specifiek kunnen ondersteunen door de politieke vaardigheden die zij bezitten om op
beleidsniveau te kunnen inspelen. Zij hebben de do’s en don’ts van beleid beter onder de knie, waar
kinderen (zeker jonge kinderen) deze regels niet kunnen of willen volgen.
Pas de communicatiekanalen en –stijl aan, aan de doelgroep kinderen en jongeren. Niet alleen om
hen te motiveren, maar ook om hen betrokken te houden. Vooraf moet de doelstelling, de duur, de
veiligheidsafspraken en de vraag aan de groep duidelijk zijn (Cachet & Nevermind, 2013, p. 23).
Tijdens het traject moet de groep de tussentijdse resultaten en verwerking van hun input krijgen
(interview Mobiel 21; interview VVJ). Natuurlijk motiveer je hen ook met tussentijdse communicatie
om te blijven komen. Zorg er ook voor dat je aan het einde van je traject een manier vindt om de
resultaten te visualiseren en herkenbaar te maken (interview Carrette). Dit zorgt ervoor dat je je
draagvlak versterkt (interview VVJ: aan het project Helden van Later was een prijsuitreiking
verbonden; interview Mobiel 21: artistieke projecten geven steeds een treffend visueel
eindresultaat). De visualisatie moet een antwoord bieden op vragen als ‘Wat namen de
beleidsactoren wel op in en wat niet?’ en ‘Waarom werden bepaalde opmerkingen (niet)
meegenomen?’ Een afsluitende communicatie is dus essentieel. Op deze manier blijft de uitdaging
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overzichtelijk en niet te zwaar, en kunnen kinderen en jongeren echt het gevoel krijgen dat ze ernstig
genomen worden (interview VVJ; interview Mobiel 21).
Capaciteit
De capaciteit van kinderen en jongeren komt in verschillende interviews en studies aan bod. Hierbij
gaat het niet enkel over hun cognitieve competenties, maar ook over hun morele, emotionele en
sociale competentie (Herbots & Put, 2015, p. 161). Capaciteit is een voorwaarde om aan participatie
te doen. Als jongeren te weinig capaciteit hebben om effectief te participeren, is er weinig kans op
succes. Participatie moet mensen de kans geven om te versterken: ‘er is geen inspraak zonder
inzicht’ (interview Samenlevingsopbouw). Deze competenties zijn altijd in ontwikkeling en kunnen in
de loop van het steeds blijven groeien (interview Carrette). Dit geldt overigens zowel voor de
volwassenen als voor de kinderen en jongeren die bij een participatief proces betrokken zijn (Herbots
& Put, 2015, p. 161). De capaciteit van kinderen en jongeren moet dus verhoogd worden door het
participatietraject, maar dit kan niet zonder de ondersteuning van het beleid. Hierbij denken we aan
tijd, middelen en een facilitator. We verwijzen naar het deel ‘context’ voor verdere uitleg over
maatschappelijke capaciteit-verhoging.
Een participatietraject vraagt vaak heel wat van de deelnemers, zeker wanneer het gaat om
kwetsbare groepen. Zowel kinderen en jongeren als volwassenen moeten zich een terminologie
eigen maken, expertise en tijd ter beschikking stellen, enz. Carrette en VVJ halen het belang aan van
deze betrokkenheid expliciet te waarderen. Een financiële vergoeding kan een optie zijn, al zorgt dit
soms voor een spanningsveld (zo kunnen mensen in armoede een deel van hun uitkering verliezen).
De begeleiders kunnen kijken met de groep naar een oplossing waarbij iedereen zich goed voelt,
bijvoorbeeld via een vrijwilligersvergoeding (interview Carrette). Het vergoeden van ieders onkosten
is alvast een minimum, en als jongeren dat nodig vinden, moet ook een bijstandspersoon worden
vergoed (Cachet & Nevermind, 2013, p. 23).
De capaciteit speelt zeker een grote rol bij kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare
situaties. Zij hebben vaak weinig vertrouwen in volwassenen (interview Netwerk tegen Armoede).
Specifiek in de context van participatie van kwetsbare groepen aan beleid, beoogt een
participatieproces de beïnvloeding en uiteindelijk wegwerken van uitsluitingsmechanismen. Samen
streven naar verandering is cruciaal (interview Samenlevingsopbouw). De effecten van het
participatief proces –in hun eigen leefwereld– geldt in grote mate voor maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren, maar evenzeer voor alle kinderen en jongeren, en zelfs voor volwassenen. Het
traject start vanuit de noden van de doelgroep, dus het effect zou logischerwijze ook zichtbaar
moeten zijn in hun leefwereld.
Context
Het is steeds belangrijk een realistische inschatting te kunnen maken van de context waarin je werkt.
Om tot participatie te komen moet er een bestuursfilosofie aanwezig zijn die participatie toelaat,
stimuleert en ondersteunt. Zo kan de lokale jeugdraad enkel effectief werk verrichten wanneer de
gemeente hen de ruimte geeft (interview VVJ). Ook hier kunnen basiswerkingen helpen om deze
inschatting te maken voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Participatie van kinderen en
jongeren aan beleid wordt bemoeilijkt doordat deze context oorspronkelijk een adult structure is
(Tisdall, 2015). Ook mogen we niet vergeten dat de context waarin participatie moet plaatsvinden,
sterk varieert per thema.
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Bedenk ook dat er verschillende personen en organisaties zijn die bereid zijn om op één of meerdere
van deze pijlers ondersteuning te bieden om de capaciteit van basiswerkingen en bestaande
structuren te versterken (zo werkt VVJ bijvoorbeeld aan de versterking van de capaciteit van lokale
jeugdraden, bijv. door het participatief klimaat van de gemeente waarbinnen de jeugdraden moeten
functioneren, mee op te volgen en waar nodig trachten bij te sturen).
De beleidsstructuren waarbinnen participatie van kinderen en jongeren moet plaatsvinden, zijn
oorspronkelijk niet ontworpen voor dat doel. Het zijn zogenaamde ‘adult structures’ die aangepast
dienden te worden vanuit een verplichting ingebracht door latere wetgeving of aanpassingen (zie
ook KeKi Beleidsadvies 2015/2). Deze aanpassingen botsen vervolgens op (hiërarchische) structuren
van het beleid, de vormgeving van het beleid zelf en de manieren waarop we relateren aan anderen
(Tisdall, 2015). Daarom moeten kinderen en jongeren in een vroeg stadium van het beleid betrokken
worden. Eigenlijk gaat het om permanente deel-hebben aan het beleid, niet om momentopnames en
niet noodzakelijk om deelname aan een bestaand geformaliseerd aanbod zoals een jeugdraad.
Participatie moet een organisch onderdeel zijn van het beleid, geen afzonderlijk proces van een
afgelijnd aantal bijeenkomsten met een afgelijnd aantal deelnemers (interview Kind & Samenleving).
We spreken niet van participatie als de beslissing al gemaakt is vooraleer jongeren of hun
vertegenwoordigers rond de tafel komen. Betrokkenheid vanaf dag 1 zou het ideale scenario zijn
(interview VVJ).
Daarnaast mag de participatie van kinderen en jongeren niet enkel in een vacuüm plaatsvinden
(zoals Jeugdraad, leerlingenraad, …). Als dat wel zo is, worden de ‘adult structures’ niet echt
uitgedaagd om te veranderen. Het risico is dan ook groter dat de mening van kinderen en jongeren
niet ernstig wordt genomen en dat participatie een zijspoor blijft, zonder dat kinderen en jongeren
echt kunnen doordringen (Tisdall, 2015). Op beleidsniveau moeten dan ook structuren ingevoerd
worden die ervoor zorgen dat de stem van kinderen en jongeren ernstig genomen wordt en ingebed
geraakt, bijvoorbeeld door ervaringsdeskundigen een vaste plaats te geven in het beleid en
systematisch een cliënt-toets uit te voeren (Cachet & Nevermind, 2013, p. 28). Ook in de literatuur
vinden we verwijzingen naar een lange termijn dialoog tussen beleidsmakers en kinderen en
jongeren (bijv. Tisdall & Davis, 2004, p. 132).
De ervaring van Kind en Samenleving in de beleidsprocessen rond ruimtelijke ordening leert hen dat
het belangrijk is om een onderscheid te maken tussen de sectoren waarin je participatie moet
waarmaken. Elk thema kampt met eigen kenmerken en gevoeligheden die de opzet van een
participatietraject in meer of mindere mate kunnen beïnvloeden. Zo is participatie van kinderen en
jongeren in de harde sector van ruimtelijke ordening verre van ingeburgerd: stadsplanners en
architecten meekrijgen in een participatieverhaal, bijvoorbeeld, vraagt extra inspanningen en is verre
van evident (interview Kind & Samenleving; interview Mobiel 21). Een mogelijke oplossing is een
aanbod van vorming en tools voor actoren rond de onderhandelingstafel die niet voldoende
overtuigd zijn van het belang van participatie (Cachet & Nevermind, 2013, p. 28). In het
beleidsdomein welzijn wordt de switch al sneller gemaakt. Welzijn vertrekt steeds sterker vanuit de
vraag wat er moet gebeuren om de cliënten beter te maken, wat een goed vertrekpunt is voor een
participatieve basishouding (interview Carrette). Rond het thema armoede dient er dan weer extra
aandacht te zijn wanneer kinderen en jongeren in armoede rechtstreeks participeren, omdat er grote
kans is dat dit het risico op stigmatisering verhoogt. Een andere relevante vraag die hierbij komt, is of
we ons bij beleidsparticipatie beperken tot beleidsdomeinen waar kinderen en jongeren de directe
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doelgroep zijn (zoals bijv. jeugdbeleid of (kinder)armoedebeleid), of dat we verder gaan in harde
beleidsdomeinen zoals vluchtelingenbeleid en milieu (Tisdall, 2008, p. 424).
Tenslotte willen we meegeven dat een participatief traject het doel heeft om zowel te versterken,
maar ook invloed te hebben. In dit advies: een invloed op beleid. Dit komt in alle interviews aan bod
en werd ook reeds aangesproken in de sectie ‘Kindbeeld’. Een participatief traject is geen oplossing
voor sociale problemen, wel voor een betere analyse-aansluiting-implementatie-evaluatie van het
beleid. Zonder deze dimensie van verandering loopt het begrip beleidsparticipatie het risico
uitgehold en betekenisloos te worden, zeker wanneer het gaat om participatie van groepen in
kwetsbare situaties (telefoongesprek met Samenlevingsopbouw).
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5. REFLECTIE-INSTRUMENT
Kinderrechten vertrekken vanuit een holistisch perspectief dat kinderen vertrouwt in wat ze kennen
en kunnen, en hen ondersteunt in wat ze (nog) niet kunnen (Willems, 2015). Ze gaan, met andere
woorden, op zoek naar een balans. Beleidsparticipatie als basishouding vorm geven vanuit
kinderrechten, nodigt ons dan ook uit om op zoek te gaan naar manieren om verschillende
kindbeelden (bescherming en agency) met elkaar te verzoenen, machtsverhoudingen realistisch in te
schatten en waar nodig om te buigen in het voordeel van wie anders onderaan dreigt te bungelen.
Bovendien zetten kinderrechten aan om binnen beleidsparticipatie als proces een balans te zoeken
tussen de drie hoeken van de participatiedriehoek (verbondenheid, capaciteit en uitdaging) in een
receptieve context. Dat evenwicht is essentieel om de driehoek te doen slagen (interview Carrette).
Zowel de voorbeelden als de analyse tonen aan dat deze evenwichtsoefeningen niet vanzelf gaan. Ze
vragen heel wat inspanningen, waarvan we er al een aantal op een rijtje zetten. In wat volgt reiken
we in de vorm van een reflectie-instrument enkele handvatten aan, die beleidsmakers concreet op
weg kunnen zetten om beleidsparticipatie vanuit kinderrechten vorm te geven. We schuiven geen
‘recept’ of blauwdruk naar voor, deze zou samen met kinderen en jongeren en in iedere specifieke
context ontwikkeld moeten worden. Permanente reflectie zien we als een basisvoorwaarde om een
participatief groeiproces op gang te brengen (Carrette, 2004, p. 56). Het reflectie-instrument stelt
vragen aan de beleidsactor. Hij/zij stelt zich deze vragen voordat het traject wordt opgemaakt, maar
ook tijdens het traject en na afloop ervan. De antwoorden op de vragen in dit reflectie-instrument
zouden tevens voor, tijdens en na een beleidsparticipatief traject steeds moeten worden besproken
en afgestemd met alle betrokkenen, ook de kinderen en jongeren zelf (Tisdall, 2015).

Participatie als basishouding voor, tijdens en na het traject
-

-

-

Wat is jouw motivatie om een participatief traject op te starten?
o Wat is de meerwaarde voor jou om aan participatie te doen?
o Is participatie in deze bepaalde beleidsbeslissing nodig/relevant?
o In hoeverre gaat het om een strategische keuze om “in orde” te zijn en zichzelf in te
dekken tegen latere kritiek, dan wel over een proces dat streeft naar verandering in
de leefwereld van kinderen en jongeren?
Wat is jouw onderliggend kindbeeld? Hoe wordt dit zichtbaar in de keuzes die gemaakt
worden in dit traject?
Wat is jouw visie op beleidsparticipatie?
Welke machtsrelaties spelen volgens jou een rol?
Hoe worden de kinderen en jongeren die deelnemen versterkt door het beleidsparticipatief
traject? Hoe worden kinderen en jongeren als maatschappelijke groep versterkt in hun
machtspositie in de samenleving?
Hoe zal hun stem omgezet worden in actie?
Zijn er mogelijke nadelen voor kinderen en jongeren wanneer ze participeren? Hoe zal je
deze bespreken met hen?
Garandeer je de (fysieke, mentale, emotionele) veiligheid van de kinderen en jongeren?
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-

Garandeer je de privacy van kinderen en jongeren?
Hoe bed je het beleidsparticipatieve traject in, in hun leefwereld?
Waarom is dit proces van beleidsparticipatie belangrijk voor kinderen en jongeren?
Hebben kinderen en jongeren (en hun ouders) mee kunnen bepalen onder welke
voorwaarden ze participeren?
Kunnen de kinderen en jongeren op elk moment uit het traject stappen?
Op welke manier wordt het proces structureel ingebed in jouw
beleidsnota/beleidsbrief/beleid?
Hoe besprak je en stemde je het traject af met alle betrokkenen?
Wat is jouw evaluatiecriterium om het traject geslaagd te noemen?

Participatie als proces
-

Welke initiatieven bestaan er al? Op welke manier kan je hierop inspelen of hierop verder
bouwen?
Welke adviezen zijn al uitgebracht?
Waar kan je ondersteuning vinden in het werkveld om jouw traject vorm te geven?

Verbondenheid
- Wat is het doel van het proces?
- Wie betrek je, en wie niet?
o Welke samenwerkingsverbanden zet je op?
o Welke ondersteuning van volwassenen is nodig? Wie neemt de faciliterende rol op?
Wat zijn de kenmerken of capaciteiten van deze persoon?
- Hoe is het beslissingsproces van de resultaten van het traject?
o Wie heeft de eindbeslissing?
o Hoe communiceer je het beslissingsproces met de betrokkenen?
o Is de mate waarin kinderen en jongeren kunnen doorwegen op het eindresultaat,
duidelijk met hen gecommuniceerd?
- Wat is de meest aangewezen plek om aan beleidsparticipatie te doen?
- In welke beleidsfase worden de kinderen en jongeren betrokken?
- Zijn de deelnemers representatief voor alle kinderen en jongeren? Is dit nodig?
- Worden kinderen in maatschappelijk kwetsbare situaties betrokken in het proces?
o Zo ja, hoe zorg je voor een veilige situatie?
o Zo ja, op welke manier werk je uitsluitingsmechanismen weg?
- Waar vind je de kinderen en jongeren?
- Hoe hou je rekening met alle stakeholders die belang hebben bij de beslissing?
o Wanneer en hoe betrek je volwassenen in het traject met kinderen en jongeren?
- Kunnen de kinderen en jongeren rechtstreeks in communicatie treden met de
beleidsactoren?
o Zo neen, op welke manier wordt terugkoppeling tussen de beleidsactoren en de
deelnemers voorzien?
- Geef je expliciet aan bij de formulering van de adviezen of en hoe je rekening hield met de
feedback van de participerende kinderen en jongeren (en andere stakeholders)? Geef je hen
ook mee welke adviezen je niet opnam?
- Hoe ga je om met diversiteit en conflict binnen de groep deelnemers?
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Uitdaging
- Welke vorm van participatie is het meest aangewezen?
o Kies je voor directe of indirecte participatie?
o Bevat het traject verschillende wijzen van participatie?
- Is het proces duidelijk vormgegeven?
- Weten de deelnemers wat zij kunnen verwachten?
o Waar-wanneer-hoelang duurt het proces/bijeenkomst?
o Kennen zij de veiligheidsafspraken? (privacy-bescherming en de mogelijkheid om op
elk moment uit het traject te kunnen stappen)
o Waar hebben de deelnemers wel invloed op en waar niet?
- Is er voldoende tijd en zijn er voldoende middelen om het traject volledig af te leggen?
- Hoe verloopt de communicatie?
o Binnen het samenwerkingsverband, met de kinderen en jongeren en naar het brede
publiek?
o Voor – tijdens – na het traject?
o Worden communicatiekanalen aangepast op maat van de betrokkene?
Capaciteit
- Wat zijn de criteria van de kinderen en jongeren om deel te nemen? Hebben zij hier zelf
inspraak in?
o Welke competenties hebben kinderen en jongeren nodig om te kunnen deelnemen?
o In welke mate worden kinderen en jongeren uitgesloten van het proces wanneer ze
bepaalde competenties (nog) niet hebben?
o In welke mate worden kinderen en jongeren ondersteund indien ze bepaalde
noodzakelijke competenties om te participeren niet hebben?
- Hoe ga je de kinderen en jongeren waarderen voor hun inbreng?
- Hoe honoreer je de intermediairen (vaak onzichtbaar)?
- Hoe betrek je maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren?
o Hoe zorg je ervoor dat zij zich veilig voelen?
o Hoe zorg je ervoor dat ‘vertrouwen’ een centrale plaats krijgt in het traject?
o Hoe zorg je voor genoeg ademruimte voor deze kinderen en jongeren tijdens het
traject?
Context
- Heeft de facilitator voldoende ruimte en tijd om het proces te doorlopen?
- Geef je de facilitator het vertrouwen in zijn of haar deskundigheid?
- Heeft het advies uit het traject voldoende ruimte binnen de huidige beleidsstructuren?
- Betrek je kinderen en jongeren vroeg genoeg in de beleidsfases?
- Is het traject aangepast aan het beleidsdomein en/of het thema?
- Betrek je kinderen en jongeren ook op thema’s waar zij niet alleen de directe doelgroep zijn
(i.e. thema’s die buiten het specifieke ‘jeugd’-domein vallen)?
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6. CONCLUSIE
Mede onder impuls van de kinderrechten, met het Kinderrechtenverdrag als stuwende factor, wordt
het debat over participatie van kinderen aan en in beleid in toenemende mate gevoerd (zie ook KeKi
Beleidsadvies 2015/2). De Afdeling Jeugd geeft echter aan, dat beleidsactoren participatie nog vaak
als een niet gemakkelijk te operationaliseren begrip binnen het beslissingsproces ervaren. In dit
advies heeft KeKi dan ook gehoor willen geven aan de vraag van de Afdeling naar vernieuwende en
succesvolle manieren om de deelname en ‘deelhebben’ van kinderen en jongeren in verschillende
domeinen van het Vlaamse beleid te versterken. We zijn hierbij vertrokken van bestaande
initiatieven en expertise over participatie van kinderen en jongeren aan het beleid. In overleg met de
Afdeling lag de focus hierbij op de beleidsdomeinen welzijn, armoede en openbare ruimte. Zowel in
Vlaanderen als daarbuiten konden we in de praktijk en in de literatuur heel wat inspiratie
terugvinden voor het Vlaams beleid. We voerden gesprekken met sleutelfiguren uit het middenveld
en konden beroep doen op wetenschappelijke bronnen uit het binnen- en buitenland. Uit deze
voorbeelden hebben we randvoorwaarden en aandachtspunten gedistilleerd, die we theoretisch
onderbouwden vanuit een kinderrechtenperspectief. De analytische modellen van de
participatieschijf en de participatiedriehoek gebruikten we als kapstok om onze analyse aan op te
hangen.
Tenslotte legden we de input uit deze diverse bronnen samen om een aanzet te geven tot de
ontwikkeling van een kritisch reflectie-instrument voor Vlaamse beleidsmakers, die vanuit een
kinderrechtenperspectief met participatie van kinderen en jongeren aan de slag willen gaan. Hoewel
er grote vraag lijkt te zijn naar recepten, handleidingen, stappenplannen of leidraden om
beleidsparticipatie concreet te maken, kozen we er bewust voor om beleidsparticipatie in de eerste
plaats te operationaliseren door middel van kritische reflectie. Participatie (in beleid en elders) is
namelijk niet te herleiden tot een techniek, maar vereist een kritische basishouding die het proces
continu in vraag stelt. Ervaring uit bestaande expertise en knowhow neemt hierin wel een
prominente plaats in. Daarom gaan de voorbeelden steeds in op concrete randvoorwaarden en
aandachtspunten, en wordt een niet-exhaustieve weergave van enkele databanken met
methodieken en initiatieven op Vlaams en internationaal niveau weergegeven in de bijlagen. Samen
met de rest van de tekst kunnen deze ook ter inspiratie gebruikt worden.

Uit de bevindingen van dit advies schuiven we naar voor dat een kinderrechtenperspectief op
participatie van kinderen en jongeren draait om de controle uit handen te geven en de macht in de
beslissingen over hun leven delen. Kinderen en jongeren zijn sociale actoren die kansen kunnen
grijpen wanneer ze die krijgen. Oorspronkelijke plannen moeten losgelaten kunnen worden en
inbreng moet serieus genomen worden, zodat een zekere vorm van invloed mogelijk wordt. Dit
vraagt vertrouwen in wat kinderen kunnen, en ondersteuning bij zaken die ze (nog) niet kunnen.
Dialoog en openheid over waar je met je proces naartoe gaat, zijn cruciaal. Zoals Tisdall (2015)
aangeeft, situeert de meest wezenlijke barrière die beleidsmakers ervaren in een proces van
beleidsparticipatie zich doorgaans niet in het gemis van manieren om positief en productief met
kinderen en jongeren aan de slag te gaan, maar wel in de opbouw van structuren die hun
standpunten daadwerkelijk ernstig nemen en naar behoren onderzoeken in de besluitvorming.
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We hopen dat de praktijken en initiatieven die in dit advies aan bod komen, een stuk van de
‘drempelvrees’ inzake beleidsparticipatie kunnen nuanceren, of zelfs wegnemen. Er is heel wat
expertise waarin inspirerende visies en hands-on praktijkervaring worden samengebracht, en waarop
beleidsmakers beroep kunnen doen om hen te ondersteunen wanneer zij met beleidsparticipatie aan
de slag willen gaan.
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BIJLAGEN – METHODIEKEN EN VERDERE VOORBEELDEN
De keuze van je methodiek en aanpak gebeurt nadat je een voorbereidend denkproces hebt afgelegd
waarin je nagaat vanuit welke basishouding je vertrekt en hoe je het proces invult. Deze bijlage dient
dan ook niet los gelezen te worden van de rest van dit advies, en in het bijzonder van het kritisch
reflectie-instrument wat aan het eind ervan wordt voorgesteld.

Bijlage 1: Bestaande inventarisaties van methodieken, tools en praktijkvoorbeelden
in Vlaanderen en Nederland
In Vlaanderen en daarbuiten is heel wat expertise te vinden over methodieken, tools en inspirerende
praktijken die je op weg kunnen zetten in een beleidsparticipatief traject. Hieronder geven we een
niet-exhaustief overzicht van mogelijke aanknopingspunten om een passende methodiek te kiezen.
De Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) ontsluit op haar website 99 participatietools. Deze kan
je naar keuze filteren per thema (o.a. armoede, welzijn, mobiliteit en publieke ruimte), op doelgroep
(o.a. jongeren, kleuters, jeugdraad), beleidsproces (beleidsbepalend, agendabepalend,
beleidsvoorbereidend, beleidsuitvoerend en evaluerend). Ook wordt een onderscheid gemaakt
tussen ad hoc en structurele participatie. Er worden 9 tools voorgesteld die bijzonder geschikt zijn
voor participatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren.
Samenlevingsopbouw werkte een participatiekoffer uit met links naar een aantal boeiende
methodieken. Het eerste deel, de ‘Participatiehefboom: Methodes’, geeft je stap voor stap inzicht in
de opzet van tien beklijvende participatieprocessen. Het tweede deel, de ‘Participatiehefboom:
Handvatten’, reikt je een waaier van een twintigtal participatieactiviteiten en –kanalen aan die sterk
variëren qua opzet, intensiteit en duurzaamheid.
De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) heeft een databank waarin interessante
praktijken en methodieken van lokale besturen worden opgelijst volgens diverse beleidsthema’s
(waaronder ook armoede, jeugd, welzijn, publieke ruimte en mobiliteit). Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen het doel van participatie (de ideeën vermeerderen en verminderen), het gewenste
participatieniveau (informeren, consulteren, adviseren, co-produceren en zelf beslissen), de
beleidsfase (planning, uitvoering, evaluatie of bijsturing) en het aantal deelnemers (minder dan 20,
minder dan 100, meer dan 100). Goede praktijken uit lokale besturen worden hier opgelijst. Het
Afwegingskader Beleidsparticipatie van VVSG biedt de nodige achtergrond.
Specifiek voor het thema mobiliteit kunnen we terecht bij Mobiel 21. Zij ontwierpen een draaiboek
participatietrajecten op wijkniveau op basis van 9 stappen in het beslissingsproces. Daarnaast zetten
ze enkele initiatieven in de verf en verwijzen ze naar concrete voorbeelden van steden of gemeenten
waarin beleidsparticipatie werd toegepast. Ook geven ze enkele referenties naar relevante
methodieken.
De Participatiewiki van De Wakkere Burger is momenteel niet online beschikbaar.
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Expertise uit Nederland vinden we bijvoorbeeld terug bij de Participatiewijzer en in de databank van
Movisie. Movisie, een kenniscentrum over sociale vraagstukken op het terrein van welzijn,
participatie, sociale zorg en sociale veiligheid, heeft een databank met o.a. praktijkvoorbeelden, tools
en publicaties die per trefwoord (bijv. jeugdparticipatie) raadpleegbaar is. Daarnaast hebben ze ook
enkele sprekende praktijkvoorbeelden van cliëntenparticipatie opgelijst. Deze voorbeelden beperken
zich niet tot kinderen en jongeren, maar kunnen even goed als inspiratie dienen. Bij de
Participatiewijzer kan je dan weer gewenste methodieken raadplegen of filteren op basis van
zoekcriteria. Deze gaan over de mate van invloed (raadplegen, adviseren, coproduceren,
meebeslissen), de beleidsfase (agendavorming, beleidsvorming, besluitvorming, uitvoering en
evaluatie) en het doel (draagvlak voor beleid vergroten, kwaliteit van beleid verhogen,
zelfwerkzaamheid van burgers bevorderen, sociale cohesie versterken, ideeën of informatie
genereren).
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Bijlage 2: Nuttige resources uit Edinburgh over visieontwikkeling en methodieken
van (beleids)participatie
Ter voorbereiding van dit advies volgde KeKi een vorming over “Involving children and young people
in research and consultation” bij het Centre for Research on Families and Relationships (CRFR) aan de
Universiteit van Edinburgh. In zes dagen ging deze CPD (Continuing Professional Development) in op
betekenisvolle en ethische participatie van kinderen en jongeren in onderzoek en beleid. Er werd
kritisch gekeken naar creatieve en digitale methodieken en ook kinderen zelf kwamen aan het
woord. De verantwoordelijken, dr. Susan Elsley en prof. Kay Tisdall, gaven toestemming om de
relevante resources die zij voor het doel van deze vorming hadden samengesteld, in dit advies te
gebruiken en te verspreiden. De resources zijn in het Engels, maar allemaal vrij raadpleegbaar op het
internet. We zetten enkele nuttige links op een rijtje.
- De website http://childethics.com geeft inzicht in en tips over de ethische dimensie van
participatief onderzoek doen met kinderen en jongeren. Hoewel het reflectie-instrument wat
zij hanteren in de eerste plaats onderzoekers en de academische wereld aanspreekt, kunnen
de vragen evengoed gebruikt worden als richtlijn in een participatief beleidsproces.
- Het platform http://www.youngdigital.net/ bevat resources voor iedereen die interesse
heeft in betrekken van kinderen en jongeren via digitale media. Op het platform worden
methodieken voorgesteld en goede praktijken gedeeld. Zo wordt het gebruik van
verschillende vormen van sociale media in lokale beleidsparticipatie toegelicht in deze
overzichtelijke practical guide.
- Het ministerie van sociale ontwikkeling in Nieuw Zeeland publiceerde enkele praktische
aanknopingspunten voor beleidsparticipatie in het document ‘Involving Children – A guide to
engaging children in decision making’. Er worden onder andere tips gegeven over specifieke
obstakels in participatief werken met etnisch-culturele minderheden, zeer jonge kinderen,
kinderen in instellingen, kinderen uit een landelijke omgeving en kinderen met een
beperking.
- Het Candese McCreary Centre Society ontwikkelde een reeks methodieken voor
beleidsparticipatie van kinderen en jongeren in het domein Gezondheid & Welzijn. Op hun
pagina over Youth Engagement Resources zijn verschillende gespreksmethodieken terug te
vinden die jongeren zelf mee ontwierpen.
- Al in 2003 ontsloot de NGO Save the Children een Toolkit of good practice over
betekenisvolle consultatie van kinderen en jongeren op beleidsniveau. Hoe pak je het aan,
wat is de rol van volwassenen, hoe garandeer je effectieve opvolging? Ook ontwikkelde Save
the Children UK de re:action toolkit, een zeer overzichtelijk document waarin een aantal
methodieken met hun voor- en nadelen, tips & tricks, voorbeelden etc. worden opgesomd.
- Specifiek in het thema Ruimte publiceerde de Bernard van Leer Stichting de working paper
Involving young children and practitioners in the design process over de actieve rol die jonge
kinderen (focus op -6 jarigen) kunnen opnemen bij het ontwerp en de ontwikkeling van
ruimte voor kinderen binnen en buiten de schoolmuren.
- Bij evaluatie van een participatief beleidsproces kunnen de templates die aangeboden
worden in de toolkit van Participation Works, een samenwerkingsverband tussen zeven
organisaties in het Verenigd Koninkrijk die de stem van kinderen en jongeren zichtbaar
maken, zinvol zijn. Ook hun andere resources kunnen inspiratie bieden.
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-

De participatierichtlijnen van Funky Dragon, de jeugdraad in Wales, gaan in op enkele
basisbouwstenen voor succesvolle beleidsparticipatie.
Het Children’s Parliament in Schotland heeft veel ervaring met de ontwikkeling en uitvoering
van creatieve methodieken om beleidsparticipatie van kinderen en jongeren te bevorderen.

Contact: Meer informatie over de CPD is terug te vinden op www.crfc.ac.uk.
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Bijlage 3: Enkele lopende initiatieven in het kader van beleidsparticipatie in
Vlaanderen
Enkele onderzoeken over beleidsparticipatie uit de KeKi databank
De onderzoeksdatabank van KeKi inventariseert onderzoek wat in Vlaanderen gevoerd wordt over
kinderrechten. Je kan er een aantal werken terugvinden over beleidsparticipatie, die als verdere
inspiratie kunnen dienen:
- Valérie Carrette deed in 2004-2005 onderzoek naar structurele cliëntparticipatie in de
integrale jeugdhulp. In 2008-2009 werden de resultaten van dit onderzoek geëvalueerd.
Daarnaast was Carrette ook betrokken bij onderzoek rond (begeleid zelfstandig) wonen
(2005-2007).
- Concrete maatregelen om lokale participatie te promoten en te versterken worden
onderzocht door Tubex, De Rynck & Coussée, 2006.
- Boutsen, Gehre en Omblets, 2011 bekijken beleidsparticipatie op lokaal en Vlaams niveau.
- VanHee, 2010 onderzoekt dan weer specifiek de beleidsparticipatie van kinderen en
jongeren in de Integrale jeugdhulp.
- De participatie van kinderen en jongeren aan het lokaal jeugd(werk)beleid in het kader van
een nulmeting bij lokale besturen komt aan bod bij De Peuter en Van Damme, 2014.
- De betekenis van participatie en participatienoden van kinderen en jongeren met een
beperking werd door Vandenbussche (2014) in kaart gebracht.
- Het participatieprofiel en het mens- en maatschappijbeeld van jongeren uit etnisch-culturele
minderheidsgroepen in Brussel wordt door Smits bestudeerd (2012).
Daarnaast is er ook het lopend onderzoek 'Beleidsparticipatie van personen van buitenlandse
herkomst in Vlaanderen: onderzoeksopdracht voor methodiekontwikkeling'. De studie wordt
uitgevoerd door HIVA- KU Leuven i.s.m. Instituut voor de Overheid (KU Leuven). Het onderzoek
wordt afgerond en opgeleverd tegen eind juni 2016; de publicatiedatum is voorlopig niet gekend.
Omdat dit onderzoek niet over kinderrechten gaat, is het niet opgenomen in de databank van KeKi.
Kind & Samenleving: Kennis en expertise over (beleids)participatie
Kind & Samenleving is een onafhankelijk kennis- en expertisecentrum dat de positie van kinderen en
jongeren in de samenleving wil versterken. Ze ondersteunen kinderen en jongeren en hun
organisaties, adviseren bij een speelse ruimtelijke planning en geven kinderen en jongeren een stem
in het beleid. Met hun onderzoek, advies en expertise (o.a. ook als facilitator in
beleidsparticipatieprocessen), wil K&S letterlijk en figuurlijk ‘ruimte’ geven aan kinderen en jongeren,
hun visie en hun kijk op de dingen. Op die manier bouwen ze aan een maatschappij waarin het
vanzelfsprekend is dat kinderen en jongeren van zich laten horen, en waarin ze gehoord worden.
Kind & Samenleving is bereid haar unieke expertise te delen over het opzetten van kwalitatief
onderzoek met kinderen, het opbouwen van inspraaksessies, het gebruik van tools voor inspraak en
participatie bij ruimtelijke projecten en visieontwikkeling over (beleids)participatie. Meer info is
terug te vinden op www.k-s.be/inspraak-participatie.
Contact:
-

An Piessens, Coördinator Kind & Samenleving, apiessens@k-s.be
Marlies Marreel, Stafmedewerker Participatie en Inspraak, mmarreel@k-s.be
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VVJ: Transformerz
Binnenkort gaat bij VVJ het project
“TRANSFORMERZ – Van Jeugdraad tot Robot”
van start. Samen met drie lokale jeugdraden
(Kalmthout, Kortrijk en Overijse) gaat VVJ op
een avontuurlijke manier op zoek naar wat
kinderen en jongeren nodig hebben om te
participeren aan (lokaal) beleid. De jeugdraad legt in minimum 10 sessies verspreid over 7 à 8
maanden een veranderingstraject af onder leiding van een coach. Los van bestaande formele
participatiestructuren of vergaderingen willen ze “out of the box” brainstormen over wat kinderen
en jongeren in de gemeente nodig hebben om hun noden en behoeften kenbaar te maken, en om
mee te bouwen aan het jeugdbeleid. Eerst creëren ze een eigen robot die streeft voor de jonge
burger in hun stad of gemeente. Vervolgens wordt gekeken naar hoe andere jeugdraden met
soortgelijke tools aan de slag kunnen gaan. Ook benieuwd waar dit proces zal landen? Binnenkort
kan je alles volgen via http://www.transformerz.be.
Contact:
-

Hannes Jossart, Stafmedewerker Beleidsparticipatie, hjossart@vvj.be

Vlaamse Jeugdraad en Ambrassade
Beleidsparticipatie is tevens één van de speerpunten van de Vlaamse Jeugdraad (VJR) en De
Ambrassade. Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Jeugd (12 augustus 2015) riep
voorzitster Nozizwe Dube beleidsmakers op om van jongeren echte mede-eigenaars van de
samenleving te maken en de wereld meer vanuit hun leefwereld te durven bekijken: “Jongeren
moeten actiever hun stempel op het publiek debat en het beleid kunnen drukken”12.
Nog met de ondersteuning van de VJR
werden in de loop van het Europinionproject meer dan 1500 jongeren bevraagd
via een online enquête, en nog eens 300
via persoonlijke gesprekken, over hoe zij
meer bij beleid betrokken kunnen
worden. Uit de bevraging en de
gesprekken blijkt dat jongeren graag
willen participeren aan beleid, maar dat
ze een aantal struikelblokken ervaren die
hun deelname bemoeilijken. Tijdens de
Vlaamse Jeugdconferentie Participatie op
24 oktober 2015 bogen beleidsmakers, jeugdwerkers én jongeren zich over de aanbevelingen die uit
deze bevraging naar voor geschoven werden, om ze verder te concretiseren en een prioriteitenlijst
op te stellen. Eén van de thematische werkgroepen ging daarbij in op het thema follow-up van
beleidsparticipatie en werd door KeKi gemodereerd (zie afbeelding). De resultaten van deze

12

Zie https://www.allesoverjeugd.be/opinie/jongeren-zijn-essentieel-politieke-besluitvorming-en-publiekdebat.

36

gespreksrondes werden gebundeld in Advies 1509 van de VJR over Beleidsparticipatie van jongeren.
Dit zijn de aanbevelingen die de VJR formuleert:

Meer informatie over het hele traject is terug te vinden op de website van de VJR.
Ook vanuit Europa is er veel interesse in beleidsparticipatie door kinderen en jongeren. Recente
projecten zoals de #BePart conferentie, die in november 2015 door De Ambrassade werd gehost met
ondersteuning van de Europese Unie, stimuleren de uitwisseling van goede praktijken. Tijdens
#BePart kwamen Europese jeugdwerkers samen rond het thema e-participatie. In hun streven naar
meer gedragenheid voor de stem van kinderen en jongeren op beleidsniveau, ontwikkelden ze
richtlijnen voor beleidsmakers die een effectief en waardevol online participatieproces met jongeren
willen opzetten (zie https://www.youtube.com/watch?v=8rjaIQHYI1U). Daarnaast lichten ze enkele
specifieke e-participatie tools toe op http://www.bepartevent.com/#!online-participation-/c1u5j.
Contact:
- Sven Retoré (De Ambrassade / Vlaamse Jeugdraad) sven.retore@vlaamsejeugdraad.be
- Dries De Smet (Coördinator Vlaamse Jeugdraad) dries.desmet@ambrassade.be
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