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2. Abstract 

Jeugdwerkers en beleidsvoerders hebben nood aan nieuwe handvatten om de actieve participatie van jongeren in 
onze hedendaagse samenleving te bevorderen. Aan de hand van een delphi-onderzoek proberen de onderzoekers 
op deze nood in te spelen. De complexiteit van jongerenparticipatie bracht de auteurs er toe om 
jeugdwerkinitiatieven ter bevordering van jongerenparticipatie vanuit vier verschillende perspectieven te 
benaderen. In de eerste plaats is er het perspectief van de jongeren zelf. Hoe, waar en wanneer kunnen en willen 
zij actief participeren? Vervolgens onderzoeken de auteurs de vele verschillende betekenissen die participatie 
krijgt in concrete jeugdwerkpraktijken. Ten derde bespreken ze die factoren die mee de speelruimte van 
participatie-initiatieven bepalen. Ten slotte staan ze stil bij enkele beelden over jongeren en participatie, die 
eigen zijn aan de hedendaagse maatschappelijke context. Ook van deze beelden kan invloed uitgaan op de 
inspanningen van het jeugdwerk. Vertrekkende vanuit elk van deze vier perspectieven kan de jeugdwerker de 
mogelijkheden en beperkingen van de eigen concrete plannen proberen af te wegen. Dit vereist kritisch-
reflexieve competenties. 

3. Trefwoorden 
 
Thema(’s) Vrije tijd   
Trefwoord(en) Jeugdwerk , jongeren, maatschappelijke participatie, participatie, participatiemodellen 
 
4. Onderzoeker 
 
Opdrachtgever / 
Onderzoeker(s) Jans, M. en De Backer, K. 

 
Jongeren en Participatie (JeP) 
Paleizenstraat 90 
1030 Schaarbeek 
Tel : 02/ 245 68 59 
Fax : 02/ 245 59 18 
info@jep.be 
http://www.jep.be  

 
5. Onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag Hoe kan het jeugdwerk actieve participatie van jongeren bevorderen? 

Welke factoren maken dat jongeren zich al dan niet participerend (kunnen) opstellen? 
Hoe, waar en wanneer kunnen en willen zij participeren? 
Welke betekenis krijgt participatie in de verschillende jeugdwerkpraktijken?  
Welke factoren bepalen mee de speelruimte van participatie-initiatieven? 
Welke beelden over jongeren en participatie zijn eigen aan de hedendaagse 
maatschappelijke context?  

Hypothesen / 
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6. Methode 
 
Onderzoeks-
methode 

Delphi-onderzoek 

Onderzochte 
groep  

Tien diverse jeugdwerkinitiatieven 

Bereik / 
 
7. Resultaten 
 
Jongerenparticipatie 
bevorderen 

Alvorens participatie-initiatieven op maat te kunnen ontwerpen, moeten jeugdwerkers de 
specifieke context inschatten. De jeugdwerker die participatie bij jongeren wil bevorderen, 
moet rekening houden met verschillende factoren in zowel de individuele jongere; het 
specifieke participatie-initiatief; het jeugdwerk als het sectoraal kader en de ruimere 
maatschappelijke context. Dit vereist vaardigheden als reflectie, overleg, analyse en 
synthese. Het is de concrete omgeving die bepaalt waar het evenwicht gevonden kan 
worden.  

Jongeren Actieve participatie is mogelijk wanneer er een dynamisch evenwicht ontstaat tussen de 
volgende drie basisvoorwaarden.  

- Er moet sprake zijn van een uitdaging die jongeren aanzet tot participeren. 
- Jongeren moeten kunnen voelen dat ze greep hebben op de uitdaging en door hun 

eigen inzet een verschil kunnen maken. Op die capaciteit kan worden ingespeeld 
door informatie en educatie. Een aaneenschakeling van successen, door het 
voorstellen van realistische doelen, kan zowel voor het jeugdwerk als voor de 
jongeren een extra stimulans betekenen.  

- Tenslotte moeten jongeren het gevoel hebben verbonden te zijn met en zich 
gedragen weten door mensen, gemeenschappen,… om samen te werken aan de 
uitdaging. Jonge mensen willen zich ook door volwassenen ondersteund weten. 

Soms zijn voorwaardenscheppende interventies aangewezen. Afhankelijk van de jongere 
in een gegeven context kan het zinvol zijn om te zoeken naar een krachtige 
gemeenschappelijke uitdaging, naar uitbreiding van de bestaande capaciteiten, en/of naar 
het versterken van verbanden tussen jongeren onderling en tussen jongeren en andere 
actoren.  

Jeugdwerk-
initiatieven 

Er bestaan verschillende gedaanten van participatie in relatie tot de concrete doelgroep, 
doelstellingen en omstandigheden. Participatie heeft vier dimensies. 

1. Externe en/of interne participatie. Via interne participatie kunnen jongeren 
ontwikkelingen in het jeugdwerk mee sturen en vorm geven en via externe 
participatie kunnen jongeren wegen op maatschappelijke besluitvorming met 
repercussies voor andere actoren uit het publieke domein. 

2. Rechtstreekse en/of gemedieerde participatie. Participatie kan mogelijk zijn via 
rechtstreekse interacties tussen jongeren en andere betrokken actoren, of via 
tussenpersonen als jeugdwerkers en/of (jeugd)organisaties.      

3. Informele en/of formele participatie: participatie kan zowel via vooraf 
gestructureerde kanalen als jeugdraden en leerlingenraden verlopen als op een 
meer spontane manier. Vanuit een interventieperspectief zal altijd een zekere 
mate van structurering vereist zijn. 

4. Participatie als proces en/of product. In het jeugdwerk wordt zowel belang 
gehecht aan het proces van participatie (groepsvorming, het samen dingen 
meemaken,…) als aan het product (het resultaat).   

Jeugdwerk als 
sectoraal kader 

Soms wordt participatie verheven tot een norm; wat aanleiding kan geven tot een 
verkrampte houding en de kritische reflectie kan bemoeilijken. Wie over het participatief 
gehalte van jeugdwerkinitiatieven vragen stelt, stelt blijkbaar ook de identiteit van de 
organisatie in vraag.   
Door de voortdurende verhouding tot het spanningsveld tussen vrijlaten en inleiden heeft 
het jeugdwerk heel wat ervaringsdeskundigheid als het gaat om het betrekken van jongeren 
bij hun leefomgeving, bij de activiteiten, bij de eigen organisatie. Binnen het jeugdwerk is 
participatieve participatie een belangrijke voorwaarde voor actieve participatie: 
jeugdwerkinitiatieven willen jongeren bereiken en aanwezig laten zijn, de rest komt haast 
vanzelf.    



Onderzoeksfiche e00153.pdf 

www.jeugdonderzoeksplatform.be 3 

De resultaatsverbintenissen (van derden) waar het jeugdwerk rekening mee moet houden, 
worden vaak als bedreigend ervaren en kunnen een beperking inhouden op 
jongerenparticipatie. Daarom kan men beter werken met inspanningsindicatoren waarbij 
men ook de werkwijze en niet alleen of eenzijdig, de gewenste resultaten vooraf vastlegt.    
Het jeugdwerk kan ook zoeken naar een gepaste plaats voor conflicten en fricties en zo 
vermijden om in een eenzijdig en overtrokken consensusmodel te verzeilen. 

Maatschappelijke 
context 

De maatschappelijke positie van kinderen en jongeren is ambivalent. Jongeren worden 
zowel vanuit een deficiëntie- als vanuit een competentieperspectief bekeken. Het 
deficiëntieperspectief vormt een risico daar het jongeren als “volwassenen in wording” ziet 
en hen niet altijd serieus neemt. De competentiebenadering gaat uit van het geloof in de 
mogelijkheden van de jongeren. De hedendaagse ambivalentie rondom kinderen en 
jongeren kan zowel aanleiding geven tot overdreven als tot onvoldoende bescherming van 
jongeren. 
Het begrip participatie is een sociale constructie. Participatiedwang (de druk op vele 
jeugdwerkinitiatieven om jongeren te laten participeren die bovendien vaak doorgeschoven 
wordt naar de jongeren) en recuperatie (bepaalde maatschappelijke groeperingen gaan de 
stem van jongeren en de opgezette projecten recupereren en voorstellen als het 
uitgangspunt op langere termijn en in verschillende omstandigheden) kunnen participatie 
in gevaar brengen. 

  
8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
 
/ 
 
9. Beleidsaanbevelingen 
 
Nee 
 
10. Samenvatting 
 
De maatschappij verandert sneller en wordt steeds complexer. Steeds meer wordt van jongeren verwacht dat ze 
aan de samenleving participeren. Het jeugdwerk bevordert reeds langer dan vandaag jongerenparticipatie. Maar 
in een snel veranderende, complexe omgeving heeft het jeugdwerk niets meer aan de traditionele, algemeen 
geldende kaders. Alvorens participatie-initiatieven op maat te kunnen ontwerpen moeten jeugdwerkers de 
specifieke context inschatten. Dit vereist vaardigheden als reflectie, overleg, analyse en synthese. 
 
Inschatten perspectief van de individuele jongere. 
Jongeren zullen pas actief participeren wanneer er een dynamisch evenwicht ontstaat tussen de drie 
basisvoorwaarden verbondenheid, uitdaging en capaciteit/competenties. Afhankelijk van de jongere in een 
gegeven context zijn soms voorwaardenscheppende interventies aangewezen. 
 
Inschatten perspectief van het specifieke participatie-initiatief; dat ook het dynamisch evenwicht tussen de drie 
vorige dimensies beïnvloedt. 
Er bestaan verschillende gedaanten van participatie in relatie tot de concrete doelgroep, doelstellingen en 
omstandigheden. Via interne participatie kunnen jongeren ontwikkelingen in het jeugdwerk mee sturen en vorm 
geven en via externe participatie kunnen jongeren wegen op maatschappelijke besluitvorming met repercussies 
voor andere actoren uit het publieke domein. Participatie kan mogelijk zijn via rechtstreekse interacties tussen 
jongeren en andere betrokken actoren, of via tussenpersonen als jeugdwerkers en/of (jeugd)organisaties. 
Participatie kan zowel via vooraf gestructureerde kanalen als jeugdraden en leerlingenraden verlopen als op een 
meer spontane manier. In het jeugdwerk wordt zowel belang gehecht aan het proces van participatie 
(groepsvorming, het samen dingen meemaken,…) als aan het product (het resultaat).   
 
Inschatten perspectief van het jeugdwerk als sectoraal kader; dat ook de speelruimte van participatie-initiatieven 
mee bepaalt. 
Soms wordt participatie verheven tot een norm; wat aanleiding kan geven tot een verkrampte houding en de 
kritische reflectie kan bemoeilijken. Het jeugdwerk heeft heel wat ervaringsdeskundigheid als het gaat om het 
betrekken van jongeren bij hun leefomgeving, bij de activiteiten, bij de eigen organisatie. Binnen het jeugdwerk 
is participatieve participatie een belangrijke voorwaarde voor actieve participatie: jeugdwerkinitiatieven willen 
jongeren bereiken en aanwezig laten zijn, de rest komt haast vanzelf. De resultaatsverbintenissen (van derden) 
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waar het jeugdwerk rekening mee moet houden, worden vaak als bedreigend ervaren en kunnen een beperking 
inhouden op jongerenparticipatie.     
Het jeugdwerk kan ook zoeken naar een gepaste plaats voor conflicten en fricties en zo vermijden om in een 
eenzijdig en overtrokken consensusmodel te verzeilen. 
 
Inschatten perspectief ruimere maatschappelijke context; dat ook de speelruimte voor de participatie-initiatieven 
bepaalt. 
De maatschappelijke positie van kinderen en jongeren is ambivalent. Jongeren worden zowel vanuit een 
deficiëntie- als vanuit een competentieperspectief bekeken. Het deficiëntieperspectief vormt een risico daar het 
jongeren als “volwassenen in wording” ziet en hen niet altijd serieus neemt. De competentiebenadering gaat uit 
van het geloof in de mogelijkheden van de jongeren. 
De hedendaagse ambivalentie rondom kinderen en jongeren kan zowel aanleiding geven tot  overdreven als tot 
onvoldoende bescherming van jongeren. 
Het begrip participatie is een sociale constructie. Participatiedwang (de druk op vele jeugdwerkinitiatieven om 
jongeren te laten participeren die bovendien vaak doorgeschoven wordt naar de jongeren) en recuperatie 
(bepaalde maatschappelijke groeperingen gaan de stem van jongeren en de opgezette projecten recupereren en 
voorstellen als het uitgangspunt op langere termijn en in verschillende omstandigheden) kunnen participatie in 
gevaar brengen. 
 
Het is de concrete omgeving die bepaalt waar het evenwicht gevonden kan worden. Om participatie te 
bevorderen zijn vele evenwichtsoefeningen noodzakelijk. 
 
 
 


