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Participatie  
  

wat is het eigenlijk? 
wat is er al bereikt? 
waarom is het soms zo moeilijk? 
wanneer is het goed (genoeg)? 
Hoe geven we het effectief vorm 

 



 
 

 
 

  

 

    

Veel bereikt: 
 

• wetgeving 

• ondersteunende 
organisaties 

• kennis 

• tools 

• bewijsvoering 



 

 

Vb Praten over overgewicht  
 
Deze woorden scoren hoog: 
 Goed gevoel 
 Sport 
 Sterk 
 
Deze woorden scoren laag: 
 Overgewicht 
 Dik 
 Gewicht 
 Vet  
 Zwaar 

 
Vet fitte kids, dikke vrienden club, vette pret……. 



‘steek wat vaker je hoofd om de hoek; hulpvragen 
is niet makkelijk’ 
 

‘Waarom zitten er op een bel geen twee knoppen? 
Dan kun je aangeven of iets spoed is of gerust nog 
even kan wachten’ 

 

‘Wordt hier wel echt schoongemaakt? 

 

Dekens… 

 

Voorbeelden: 



Belang van participatie 

• doet recht aan kennis en kunde van mensen 

• geeft completer beeld van problemen én 
kansen 

• zorg, voorlichtingsmateriaal, beleid en 
onderzoek sluiten beter aan bij de dagelijkse 
realiteit, wensen en behoeften.  

 

 Niet vrijblijvend, vastgelegd in wetgeving! 



Wet op de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst 
<12 jaar 

 

 

12- 16 jaar 

 

 

16 en 17 jaar 

• Toestemming van ouders/voogd 

• Kind recht op informatie 

 

• Dubbele toestemming 

• Uitzondering: ernstig nadeel of 

weloverwogen wens 

 

• Zelfstandig recht op informatie en 

toestemming zelf geven 

(beroepsgeheim naar ouders) 



Participatie is een (inter)nationaal recht 

 ‘all children capable of expressing a view have the 
right to do so freely in all matters of concern to 
them and that their view shall be given due 
weight in accordance with their age and 
maturity.’ (article 12) 
 

 ‘[…] young children are holders of all rights 
enshrined in the Convention and early childhood 
is a critical period for the realization of these 
rights’  (Office of the High Commissioner for 
Human Rights 2005:1).  

 



Wat is participatie? 



Participatie 

• Een waarde, een manier van kijken naar hoe 
mensen tot elkaar in verhouding staan, en wie 
waarin een stem heeft.  
    Kinderen vs volwassenen? 
    Leek vs professional 
 

• Een proces dat gevormd wordt in dialoog met alle 
belanghebbenden, in verschillende contexten en 
situaties. 
     

 situationeel proces 



Participatie 

ladder van  

Arnstein (1969) 

 



Participatie 

ladder van  

Hart (1992) 

8. Child-initiated shared 
decisions with adults 

6. Adult-initiated, shared 

decisions with children  

7. Child-initiated and 
directed 

5. Consulted and informed 

4. Assigned but informed 

3. Tokenism 

2. Decoration 

1. Manipulation 
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 Wat is wenselijk en wat is haalbaar? 



 

Wie beweegt?  
Wie past zich aan?  



Een participerende omgeving 

 Faciliteert (kennis, middelen en tools) 

 Biedt ruimte om te experimenten en  verrast 
te worden 

 Kan ongemak toelaten  

 Plaatst het dagelijks leven en de behoeften    
van mensen centraal en niet de organisatie, de 
professional of het niveau van participatie.  

 Omvat alle lagen van de organisatie 

 



Kernelementen: 

• Elkaar ontmoeten 

• luisteren –loslaten van de controle - moed 

• Het alledaagse staat centraal 

• Inclusie, iedereen kan meedoen 

• Korte feedback loops 

• In het hart van de organisatie 

• Plezierig, zelfs als participatie schuurt. 

  Actie en verandering 
 



  

  

 participatie is:   

 

 

  raken en geraakt  
  worden 

 

  actie én verandering 
  

 



Participatie vereist ‘jazz’ 

• het ‘loslaten’ van de controle 

• afstemming & wederkerigheid 

• kennis, ervaring en vaardigheid 

• lichte vorm van leiderschap 

• moed en creativiteit 

 een energieke dans … 
  


