
een dag vol actie!

DOE-DAG  
PARTICIPATIE

woensdag  
10         april

  Verloop van de dag! 
• 09.30u   Onthaal met tas en glas

• 10.00u    Met de deur in huis – verwelkomende inleiding

• 10.20u    Is iedereen al wakker
? Participatief werken zoals jongeren,  

                  begeleiders en … jij zelf (!) het ervaren! Door Cachet vzw, Har Tortike  

                  en special guests.

      
• 11.20u   Uitblazen met tas en glas• 11.40u    Werk aan de winkel! – de 1ste workshopronde• 12.50u    Dagelijkse kost – een spekje voor ieders bekje!• 13.45u    Werk aan de winkel! – de 2de workshopronde• 15.00u    Uitblazen met tas en glas• 15.20u    Als participatie een kwestie van improvisatie wordt!      Door Inspinazie, Nevermind en special guests.

• 16.20u     Een gezwind laatste woord door het beleid.

• 16.30u     Hapje-tapje op een bedje van ontspanning en ontmoeting



een dag vol actie!

DOE-DAG  
PARTICIPATIE

woensdag  
10         april

Workshop

Ervaringsdeskundige

jeugdhulpverleners              

      

In de jeugdhulpverlening werken heel wat mensen die vroeger zelf, als cliënt, met jeugdhulp te maken hebben gekregen. Maar is dat eigen parcours een troef, of eerder een handicap? En voelen begeleiders met een hulpverlen-ingsverleden zich geapprecieerd of ondergewaardeerd in het werkveld? Barbara zal je uitdagen om hierover te discussiëren. 
Gespreksstof genoeg, want naast Barbara zullen ook andere ‘ervarings-deskundigen’ de workshop sowieso bijwonen. Samen met jullie zoeken we 
naar manieren waarop ‘ervaringsdeskundigheid‘ beter gewaardeerd 
en ingezet kan worden op alle niveaus van de jeugdhulpverlening.

Barbara Glorieux werkt voor Cachet vzw. 

Ze heeft ervaring als begeleidster bij Minor ‘N Dako.
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Jullie Breemersch is verliescounselor en 

psychotherapeute bij De Bleekweide. 

Workshop

Luister nu eens naar mij!              
      

Hoe kunnen we kinderen en jongeren begrijpen? Wat te doen met hun gekraste ziel, bekraste armen, hun ontploffingen, ontembare emoties, hun ap-athisch gedrag? Er is soms zoveel emotionele woekering en achtergebleven pijn, ondergesneeuwde gevoelens die we niet altijd zien. 
Vaak blijken kinderen veel kwetsbaarder dan op het eerste gezicht wordt gedacht. Zeker als de veilige grond onder hun voeten aan het verschuiven ging. Van onlust over kleine kwetsuren tot groot verlies. 
Deze workshop gaat over wat kinderen en jongeren vandaag kan 
overkomen, hoe ze dat zelf beleven en vooral over de signalen die ze geven en die voor volwassenen niet altijd begrijpbaar zijn. 
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Cis Dewaele is stafmedewerker bij het Steunpunt 

Algemeen Welzijnswerk. Hij coördineert er de koepel 

straathoekwerk Vlaanderen in het expertisecentrum 

Reach Out!.

Workshop

Presentie is 

dagelijkse kost!       

Op zoek naar en nieuwe bril om door te kijken? Cis dompelt jullie onder 
in de wondere wereld van de presentietheorie. Hij zal jullie laten ondervinden dat je als hulpverlener niet hoeft te vertrekken vanuit een prob-
leemfocus, maar wél vanuit kansen en opportuniteiten waarmee jon-geren omringd zijn. Voeg daar nog aan toe dat je je als jeugdhulpverlener aandachtig en toegewijd richt op de jongere en zijn leven. 
Kortom, Cis laat jullie proeven van de acht werkingsprincipes en de 
dagelijkse kost van de presentietheorie.
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Sarah Esch en Lieve Van Acker werken in 
MPI Sint-Lodewijk als orthopedagoge en opvoedster. 

Workshop

Actieve, zelfgekozen

deelname van jongeren

in een groep individuele 

trajecten (GIT)       

In MPI Sint-Lodewijk kunnen kinderen en jongeren met een motorische 
beperking terecht. Voor de jongeren in de 3de graad van opleidingsvorm 4 
(onderwijsvorm die jongeren met een handicap voorbereidt op een studie in het 
hoger onderwijs en op de integratie in de maatschappij) heeft het MPI een Groep 
Individuele Trajecten (GIT) uitgewerkt. Sarah en Lieve zullen in de workshop 
samen met jullie de participatieve basisprincipes van de GIT-werking uittesten. Ze 
brengen stellingen en casussen mee om van ideeën en standpunten te wisselen 
over het ‘participatiegehalte‘ van de GIT-methodiek. Maar even goed willen 
ze met jullie nadenken over knelpunten voor participatie in de GIT-werking, 
en hoe we hiermee kunnen omgaan in de dagelijkse realiteit.
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Vzw EKC 

Workshop

Werken met  de kracht
 
van burgers Eigen
 
Kracht  Conferenties    

Wanneer jongeren in een probleemsituatie verkeren of belangrijke beslissingen en 
afspraken moeten genomen worden om bepaalde moeilijkheden te overwinnen, dan 
kan een Eigen Kracht Conferentie (EKC) interessant zijn. In deze workshop 
testen we waarom deze methodiek geschikt is om de krachten te bundelen en de 
kring rond een jongere te vergroten. Want alle belangrijke personen rond een jon-
gere – familie, vrienden, buren, kennissen, … - worden samengebracht om een 
plan uit te werken. In zo’n plan stippelen de jongere en de personen rondom hem 
uit welke krachten ze zelf kunnen en willen inzetten. Maar indien nodig of wenselijk 
geven ze in dat plan ook aan waarvoor ze beroep willen doen op professionele hulp. 
Maar EKC is meer dan dat. EKC is een manier om fundamentele burgerrech-
ten – ook van jongeren – te garanderen: het recht om zelf regie te behouden over 
je eigen leven en het recht van je familie om betrokken te worden. 
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Tine Trekker, coördinator van De Trommel Leuven, en Katelijne Decanniere, directeur van de Trommel, nemen jullie op sleeptouw met De Trommelbox.

Workshop

Op sleeptouw 

met  De Trommelbox

Het decreet Rechtspositie van de minderjarige wil de positie van minderjarigen in de 
jeugdhulp verbeteren. Dagcentrum De Trommel liet zich daardoor inspireren om De 
Trommelbox te ontwikkelen. De Trommelbox is een praktische, speelse en 
laagdrempelige methodiek om kinderen inzicht te geven in en hen te betrekken bij 
hun hulpverleningstraject. Tine en Katelijne laten jullie actief en interactief 
kennismaken met het eenvoudige visuele materiaal van De Trommelbox. Uitprob-
eren is de boodschap! En je zal merken dat De Trommelbox ideaal is om aan 
jongeren en hun ouders een voorstelling te geven van wat een begeleiding 
inhoudt, wat de doelstellingen zijn, wat, hoe, wanneer en door wie de d
oelstellingen geëvalueerd worden, en wie verdere beslissingen over de jeugdhulp 
neemt. 
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Workshop

Participatie is een werkwoord.

Van denken in systemen naar

ontmoetingen.       

We kunnen participatie regelen in de wetgeving. Maar krijgen jongeren daar-
mee dan ook automatisch zeggenschap? Marianne pleit voor reële zeggen-
schap, voor jongeren en ouders. Maar dat gaat niet vanzelf. Zoiets vraagt een 
mentale omzetting, ander gedrag en andere processen. En vooral: het lef om gebaande paden te verlaten. Maar het resultaat loont, want zo’n bijdrage 
geeft een kwalitatieve impuls. Marianne wil samen met jullie alvast de ee-rste stappen zetten; ze neemt jullie mee op een reis naar reële zeggenschap en participatie.

Marianne van de Laar is directeur van het Landelijk Cliëntenforum 

Jeugdzorg, waar ze samen met cliënten op pad is om vanuit het per-

spectief van de cliënt een bijdrage te leveren aan de jeugdhulpverlening.
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Marjolijn van Rooijen is bij Spirit jeugdzorg in Amsterdam verantwoordelijk voor het cliëntenbeleid. Ze is pedagoog en heeft als hulpverlener, leidinggevende en beleidsmedewerker een ruime ervaring in de jeugdzorg. Haar hart ligt bij het werken met jongeren; hen activeren om hun leven zo veel mogelijk in eigen handen te nemen.

Workshop

Jongereninspectieteams in 

de jeugdzorg. Cliënten actief 

betrekken bij de kwaliteit 

van zorg.     

In de Nederlandse jeugdzorg bestaat een methode om jongeren te trainen om 
ze onderzoek te laten doen in de jeugdzorg. Daarbij leren jongeren om andere 
jongeren in de jeugdzorg te interviewen over zaken in de hulp die ze zelf 
belangrijk vinden. Marjolijn zoomt in op 2 trainingen waarmee jongeren worden 
opgeleid tot jongereninspecteurs. Via oefeningen zullen de deelnemers onder-
vinden hoe zo’n training van jongeren in zijn werk gaat. Via een filmpje zullen de 
jongereninspecteurs ook zelf aan het woord komen. 
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Luc Dekyvere is gastheer voor deze workshop. Luc is trainer bij Bind-Kracht en heeft onder andere een ruime ervaring in het werken met jongvolwassenen. Momenteel werk Luc als ondersteuner bij Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen.

Workshop

De participatieve z
oektocht: 

snuisteren in de doos van

Pandora!   

In deze workshop gaat Luc aan de slag met participatie en inspraak vanuit het idee 
van empowerment en veerkracht. Hij beproeft samen met jullie of deze aanpak 
synoniem staat met macht geven aan jongeren. Daarnaast zal Luc jullie laten 
ondervinden hoe je het perspectief van de organisatie en de bijhorende controle kan 
inruilen voor een cliëntgericht perspectief. En nog heel wat extra’s. Luc zoekt 
samen met jullie uit hoe je conflicten met jongeren kan benutten als kansen, hoe 
je verschillen kan zien als krachten, hoe je kan achterhalen wat de redenen 
zijn waarom jongeren niet gemotiveerd zijn, en wat de grenzen zijn van participatief 
werken.



een dag vol actie!

DOE-DAG  
PARTICIPATIE

woensdag  
10         april

Workshop

Getuigenissen over participatie.             

      

Zorg voor een goed gesmeerde keel, want in deze workshop laat Saskia 
jullie zélf aan het woord. Ze zal filmpjes tonen waarin jongeren, hulpver-leners, directieleden en beleidsmensen vertellen hoe zij participatie ervaren. 
Een gekleurde kijk op participatie. Want in de beeldfragmenten komen successen met participatief werken aan bod, maar ook obstakels. En die 
getuigenissen zijn het ideale aanknooppunt om jouw ervaringen,
twijfels, experimenten, ideeën of tegenvallers te delen met de 
groep. Na de workshop stuurt Saskia je naar huis met een pak frisse ideeën waarmee je verder aan de slag kan.

Saskia Glorieux is voorzitster van Cachet vzw en coördinator in een 

Lokaal Dienstencentrum
.
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Geertrui Vandelanotte is medewerker van P.L.A.N. vzw. Ze is al 10 jaar actief 
in het opstarten en ondersteunen van netwerkgroepen in verschillende sectoren 
binnen de ruime welzijnssector in Vlaanderen.

Workshop

Samen staan we sterken. 

Over de meerwaarde van 

een netwerkgroep.   

Een eigen Kracht Conferentie schakelt de belangrijke personen rondom jou in bij 
moeilijkheden. Maar hoe pak je als jongere moeilijkheden en probl-
eemsituaties aan wanneer je niet kan terugvallen op een persoon-
lijke achterban? Geertrui heeft een oplossing! Vanuit P.L.A.N. vzw pleit ze voor 
het recht op een persoonlijke achterban voor iedereen. Ze ontwikkelde specifieke 
strategieën voor het opstarten en ondersteunen van netwerkgroepen. Geertrui 
licht al doende een tipje van de sluier. Ze laat je ervaren hoe jongeren dankzij 
netwerkgroepen controle kunnen houden over het hele hulpverleningsproces, 
zelf het tempo kunnen bepalen én vooral: au serieux genomen worden!
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Inge Stevens werkt als hoofdopvoedkundige in CKG Het Open Poortje. Dag in dag uit gaat ze aan de slag met de KID-OK-KIT.

Workshop

De KID-OK-KIT: 

van, voor en door het  kind!   

Inge dompelt je via een aantal casussen onder in het verhaal en de oorsprong 
van de KID-OK-KIT, een methodiek waarin kinderen samen met hun ouders en 
begeleiders kunnen vertellen, schrijven, kleuren, knippen en plakken aan hun 
persoonlijk levensverhaal. Ondervind aan den lijve hoe je dankzij de KID-OK-KIT 
dichter bij de beleving van kinderen kan komen en een verbondenheid 
kan installeren. En wat meer is, de informatie die je dankzij deze belevingsger-
ichte aanpak bekomt, kan je meenemen in de dagdagelijkse werking en in 
het individueel begeleidingstraject van elk kind en zijn gezin. 
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Cachet vzw, een vereniging van mensen die allemaal in 

een instelling zitten of hebben gezeten.

Workshop

Op eigen benen! 

Een eigen leven opbouwen 

na een verblijf in een 

instelling.   
Als je in een instelling zit, heb je dikwijls schrik voor de toekomst. Ga ik dat kunnen, alleen wonen? Ga ik niet eenzaam zijn? Kan ik nog verder studeren? Ga ik 
genoeg geld hebben? … Zoveel vragen! Tijdens deze workshop kan je praten 
met mensen die zelf in een voorziening hebben gezeten. Ze vertellen 
hun verhaal, geven tips en samen zoeken we een antwoord op jouw vragen. De workshop is ook interessant voor hulpverleners en beleidsmensen die zich afvra-gen hoe jongeren beter begeleid kunnen worden in hun weg naar zelfstandigheid. 
Jongeren krijgen een brochure mee naar huis over die ‘overgang’, werkers krijgen 
een aanbevelingennota mee om verder mee aan de slag te gaan.
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Workshop

En wat  zien wij? 
Peer research licht

 (een tip van) 

de sluier.   
Peer research is een vorm van participatief onderzoek waarbij leeftijds- en/of lotgenoten elkaar 
interviewen over hoe zij dingen zien. Peer research vertrekt daarvoor vanuit het perspectief 
van de mensen waarover het gaat – bijvoorbeeld jongeren in de jeugdzorg – en beschouwt hen 
als ervaringsdeskundigen. Zo gaan onderzoekers samen met jongeren een vragenlijst opstel-
len, leren jongeren andere jongeren interviewen en interpreteren jongeren en onderzoekers 
samen de resultaten van het onderzoek. En dat is magisch. 
Want dankzij peer research kan je van dichtbij goed achterhalen hoe mensen hun 
leefsituatie beleven, wat voor hen belangrijk is en wat beter zou kunnen. Het is ook het 
ideale middel om tijdens of na het onderzoek contact te leggen met mensen die mee kunnen 
helpen om wat voor jongeren belangrijk is, ook écht te veranderen of te verbeteren. Valérie leert 
jullie de kneepjes van het vak om een proces van peer research vorm te geven. Ze zoomt 
daarbij ook in op de kansen en beperkingen van peer research, wat belangrijke randvoor-
waarden zijn en wanneer je deze methodiek beter wel of niet gebruikt. Valérie zal haar liefde 
voor fotografie ook benutten om de mogelijkheden en relevantie van het fotografisch beeld in 
peer research te belichten.

Valérie Carrette is sociaal agoog. Ze is coördinator bij het Steunpunt Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin. In Vlaanderen was Valérie betrokken bij enkele 
onderzoeken die van peer research gebruik maakten, onder andere in de jeugd-
zorg en met jongeren die begeleid zelfstandig wonen.er. 
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Sieg Pauwels is pedagogisch coördinator in De Wissel, een 

voorziening die sterk inzet op participatie.

Workshop

Ligt  de wissel goed? 

Jongeren en werkers praten 

en beslissen in groep met 

elkaar over onderwerpen die 

er écht  toe doen!      
Hoe kunnen jongeren en jeugdhulpverleners tijdens een leefgroepvergadering 

op voet van gelijkwaardigheid met elkaar in gesprek gaan? En hoe kan dat 

verlopen voor (beleids-)onderwerpen die gevoelig liggen voor beiden? Neem nu 

afspraken over roken. Hoe kan je in zo’n gesprek de eigenheid en de ruimte 

van jongeren en jeugdhulpverleners garanderen? Hoe bevrijd je het gesprek 

van de machtspositie die tussen beiden speelt? Wat maakt dat het kán en 

dat het ook wérkt? Sieg laat jullie proeven van de bouwstenen van een even-

wichtige en deugddoende vorm van groepsgesprek tussen jongeren en werk-

ers, gebaseerd op de dagdagelijkse manier van werken in De Wissel. Met als 

extra’tje een jongere en een jeugdhulpverlener die getuigen over de krachten 
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Marie Sooghen is cultureel agoog en bij VSK werkzaam 

als vormingsmedewerker.

Workshop

De Vlaamse Scholierenkoepel: 

een voorbeeld van 100 

procent  participatie.

Wie inspiratie zoekt voor een participatieve werking kan zich spiegelen aan de Vlaamse 
scholierenkoepel (VSK). Dit is de officieel erkende spreekbuis van de Vlaamse 
scholieren en de netoverschrijdende koepel van leerlingenraden. VSK is een vereniging 
voor en door scholieren uit het secundair onderwijs. Marie zal jullie via uitwisseling, 
discussie en andere werkvormen laten kennismaken met de doorgedreven partici-
patieve werking van VSK. Inspirerend is bijvoorbeeld dat jongeren zélf de Algemene 
Vergadering en de Raad van Bestuur van de organisatie vormen. Op beleidsniveau 
discussieert VSK dan weer met scholieren in heel Vlaanderen en neemt hun mening 
mee naar het beleidsniveau. Op lokaal niveau ondersteunt VSK jongeren binnen hun 
eigen participatieorganen. Deze workshop levert ongetwijfeld tips op om participatieve 
praktijken uit het onderwijs toe te passen in de jeugdhulp. 
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Annelies Droesbeke wordt jullie helpende hand. Ze studeerde 

Nieuwe Media aan de Gentse Acad
emie. 

Bij JAVI.tv is ze het gezicht en de drijvende kracht achter de 

audiovisuele productiewerking.

Workshop

De vliegende reporters       

Leer alle kneepjes van het vak en maak samen met Annelies van JAVI.tv 
een sfeerreportage van de doe-dag. De reportage zal natuurlijk draaien 
rond participatie. Achterhaal als reporter hoe de deelnemers naar de doe-dag kijken, wat ze hebben ervaren, wat de doe-dag zal betekenen voor de toekomst, … . Na deze workshop beheers je de basis rond verhaal, 
concept, filmen en monteren, zodat je zélf aan de slag kan. Klaar voor opname? 3, 2, 1: actie!!
Let op, wie voor deze workshop kiest, volgt deze gedurende 
de twee workshoprondes!
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