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Participatie én continuïteit
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Participatie - Grabbelbox



Participatie – Grabbelbox
• Visie  

• participatieve basishouding: voor kinderen, jongeren en ouders is dit dé kern

• Doel

• stilstaan bij eigen handelen: bijsturen van je handelingspraktijk als hulpverlener

• Voor wie? : in elke context
• individueel, coaching

• in team, intervisie 

• als organisatie, sollicitatiegesprekken

• kind, jongere en gezin

• Concept → grabbelbox → 1 exemplaar/voorziening mee te nemen

• 9 kenmerken van een participatieve basishouding: authenticiteit, empathie, 
gelijkwaardigheid, openheid, onvoorwaardelijkheid, positieve ingesteldheid, 
professionele nabijheid, betrouwbaarheid en respect.

• speelkaarten met per kenmerk reflectievragen

→ verjaardagskalender → 1 exemplaar/voorziening mee te nemen



Participatieve basishouding - en verder… 

• digitale versie: 
• www.rechtspositie.be/inspraak en participatie
• https://iroj.jeugdhulp.be/west-vlaanderen

• ervaringen: 
• grabbelbox@jongerenwelzijn.be
• bevraging van contactpersonen na 6 maand

http://www.rechtspositie.be/inspraak
https://iroj.jeugdhulp.be/west-vlaanderen
mailto:grabbelbox@jongerenwelzijn.be


Continuïteit - Doe de relatietest!



Continuïteit - Doe de relatietest!
• Visie :

• de beleving van de hulpverlening door klein en groot staat centraal

• hulpverlener participant in het traject

• gedeelde zorg start in de organisatie

• beleid staat voor creatie gedeeld klimaat : investeren

• Doel: gesprek opstarten met kind, jongere en context→ hoe relaties vormgeven en 
versterken

• Voor wie? 
• hulpverleners

• kwaliteitscoördinatoren 

• directies 

• ervaringsdeskundigen

• Concept → brochure → exemplaar mee te nemen → acht dimensies, drie 
niveaus: 

• de begeleiding

• het sociaal netwerk

• de jeugdhulp in z’n geheel  



Continuïteit – begrijpbaar taalgebruik  
• Hoe kunnen we een gemeenschappelijke taal spreken die zowel 

voor kind, jongere en gezin èn de begeleider nabij en begrijpbaar
is?

• Kunnen we cliënt vervangen door kind, jongere en gezin?

• Spreken we over maatschappelijk kwetsbare jongeren of 
situaties?

• Voelt het anders aan om over een netwerk te spreken i.p.v. 
context?

• Is het nu een traject, casemanagement of gewoon een af te 
leggen weg? 

• We gaan samen op zoek naar een taal die warm en (h)erkenbaar 
is.



Relationele continuïteit - aanbod vorming

https://jongerenwelzijn.be/jeugdhulp/iroj/

coaching

levendig
tools 

https://jongerenwelzijn.be/jeugdhulp/iroj/


Relationele continuïteit - en verder… 

evaluatie

facebook
16 juni 2020



Relationele continuïteit - terugkomdag 

mailen naar 
vanessa.loones@jongerenwelzijn.be

kinderen jongerennetwerk

ervarings-
deskundigen

hulp-
verleners directies

kwaliteits-
coördinator

mailto:vanessa.loones@jongerenwelzijn.be


ik wil je
blijf bij me
hou van me
…
ga nooit meer weg 😉


