De Participatie Menukaart Chez Grun – toelichting
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Randvoorwaarden: doel, middelen en tijd
Hoe klein of groot ook, jeugdparticipatie kan altijd!
Het doel, de middelen en beschikbare tijd bepalen de vorm.
Bestaande recepten: je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden
Bekijk voor informatie/inspiratie de Toolkit Jeugdhulp doen we Samen – aan de slag met participatie van jongeren en ouders!
Boodschappenlijst: wat heb je nodig?
Jeugdparticipatie kost tijd, investeer! Is je idee haalbaar? Wie wil je
betrekken? Wat heb je nodig en wanneer moet het zijn afgerond?
Verse ingrediënten en apparatuur: je hebt iedereen nodig
Jeugdparticipatie doe je SAMEN. Trek tijdens het hele traject op met
je lokale netwerkpartners. Zij zijn een belangrijke toegang tot
jeugdigen en ouders en daarom van onschatbare waarde.
Basisingrediënten: gelijkwaardig, tijdig en terugkoppelen
Werk gelijkwaardig, open en vanuit vertrouwen samen met jeugdigen en ouders. Betrek hen tijdig, liefst vanaf de start, bij je plannen.
En koppel bij iedere stap terug wat je met hun input doet en waarom
(of waarom niet) én wat de uitkomsten zijn (ook de tegenvallers!).
Welke taart wil jij: aansluiten bij de doelgroep
Zorg voor een persoonlijke, laagdrempelige benadering en een veilige en prettige sfeer. Blijf uitleggen wat je doet en waarom. Laat
weten wat je met informatie doet, wat vertrouwelijk is en wat niet.
Even proeven: blijven toetsen of je op de goede weg zit
Betrek tussentijds alle betrokkenen – jeugdigen, ouders en netwerkpartners – bij de stappen die je zet. Zitten jullie samen op de goede
weg? Blijf continu hierover met elkaar in gesprek.
Een goede taart kost moeite: participatie is geen trucje
Participatie is geen afvinklijstje, het is mensenwerk. Doe recht aan
de verhalen die worden gedeeld. Elk verhaal is uniek.
Het recept moet te volgen zijn: spreek dezelfde taal
Beperk ambtelijk- en vakjargon. Door zoveel mogelijk de taal van de
jeugdigen en ouders te spreken, voorkom je dat zij afhaken. Schakel
bijv. een jongerenwerker in voor hulp bij het uitleggen van je doelen.
Een taart mag best mislukken: al doende leert men
Jeugdparticipatie is een kwestie van doen! Vallen en opstaan horen
erbij. Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt!
Bedank jeugdigen en ouders voor hun deelname en inbreng
Laat weten hoe hun bijdrage je heeft geholpen en waar ze dat terug
kunnen zien. Bedank ook praktisch: met een cadeaubon, reiskostenvergoeding, vrijwilligersbijdrage, etc.
Maak je eigen receptenboek en deel deze met anderen
Er is geen standaardrecept voor jeugdparticipatie. Maak daarom je
eigen participatiestrategie die past bij de unieke situatie in jouw gemeente. Deel deze, inclusief successen en teleurstellingen, met je
collega’s en met andere gemeenten. Leer samen. Jeugdparticipatie is
een continue proces, als integraal onderdeel van je werk.
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