
Met ervaringen  

van onderzoekers,

ouders en

jongeren

Hoe creëer je  
betekenisvolle  
samenwerking?

Participatief onderzoek met jongeren & ouders



Participatie als waarde (§ 1.3)*

Om jeugdhulp beter aan te laten sluiten bij de behoeften 
van jongeren** en uit te kunnen gaan van hun eigen kracht 
is hun betrokkenheid noodzakelijk. Daarom worden jonge-
ren structureel betrokken bij de planvorming, doelstellingen, 
uitvoering en evaluatie van onderzoeksprojecten. Maar hoe 
organiseer je deze structurele betrokkenheid? Is het altijd mogelijk, 
is het altijd nodig? Wanneer is het goed genoeg? En wie draagt de 
verantwoordelijkheid? 

Participatie betekent deelname vanuit een bepaalde 
overtuiging. Namelijk dat alle betrokkenen over relevante 
kennis beschikken. Dit kan wetenschappelijke kennis 
zijn, kennis uit de praktijk, ervaringskennis. De ene vorm 
van kennis is niet per definitie beter of waardevoller dan 
de andere. Als je deze visie - deze waarde - werkelijk 
deelt, ontstaat de natuurlijke attitude om participatief 
onderzoek te kunnen doen. Deze onderzoeksvorm is 
daarom geen methode die je met een set instructies kan 
uitvoeren, maar vraagt om een specifieke basishouding.

Geen methode maar een basishouding

ARGUMENTEN VOOR JONGERENPARTICIPATIE (§ 1.7)*

• Jongeren beschikken over de capaciteiten.

• Participatie leidt tot beslissingen en opbrengsten die 
beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de 
jongeren.

• Participatie draagt bij aan de persoonlijke ontwik-
keling en netwerkverbreding van de jongeren die 
meedoen.

• Jongerenparticipatie is een recht, vastgelegd in het 
Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind.

Proces per context, per situatie
Participatie ontstaat in dialoog met de betrokkenen, in de 
context en situatie waarin zij zich bevinden. De unieke 
omstandigheden maken elk participatieproces anders. 
Bovendien kan elk proces gaandeweg om aanpassingen 
vragen, want participatie is dynamisch van aard.

Inspraak in inspraak
Ga in gesprek met jongeren: wat werkt voor jou, waar 
word je blij van, wat heb je nodig? Sluit aan bij hun 
wensen en talenten. Bespreek wat de mogelijkheden en 
grenzen zijn van inspraak in het project dat je samen 
doet en leg uit waarom dit het geval is. Soms zijn deze 
grenzen niet oprekbaar, maar soms ook wel.

Participatieniveaus (§ 1.4)*

Er zijn verschillende participatieniveaus, variërend van 
raadplegen tot invloed hebben, meebeslissen of zelf 
initiatief nemen. Wat is voor jullie onderzoek wenselijk 
en wat is haalbaar? Zijn de randvoorwaarden hiervoor 
besproken met alle betrokkenen en worden deze ook 
daadwerkelijk gerealiseerd en weer geëvalueerd?

*  Deze aanduidingen verwijzen naar meer infor-

matie in dit boek: Dedding, C.W.M., Jurrius, 

K.H.M., Moonen, X.M.H. & Rutjes, L. (eds) (2013). 

Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk 

onderzoek. Ethiek, methode en resultaten van 

onderzoek met en door jeugd. Houten: Lannoo 

Campus.

**  Waar in deze folder jongeren staat, kan ook 

ouders gelezen worden.



AANHAKEN

Projectleider 

“We merkten dat we niet direct over de gezond-
heid van kinderen konden praten , maar dat 
de ervaringsdeskundigen (ouders met een smalle 
beurs) eerst wilden aangeven tegen welke beper-
kingen zij aanlopen .”

PERSOONLIJK CONTACT

Projectleider 

“Persoonlijke contacten van de jongerenwerker 
en een oproep op Facebook bleek zo goed te 
werken dat we zelfs een wachtlijst moesten 
hanteren .”

Geef voldoende informatie
Geef jongeren voldoende informatie zodat ze weten waar 
het onderzoek over gaat, wat de wederzijdse verwachtin-
gen zijn, wat het doel is, hoe privacy gewaarborgd wordt 
en wat er zal gebeuren met de verkregen data en de 
uitkomsten van het onderzoek. 

Beloof alleen wat je waar kan maken
Vertel wat je met de input van de jongeren gaat doen, 
hoe je het gaat doen en waar de doelgroep dat aan kan 
merken. Schets een reëel beeld, wees eerlijk.

Geen methode maar een basishouding Vertrouwen, aanhaken en begrijpen

Eerste contactmoment - informeren en vertrouwen  
creëren (§ 3.3)*

Het is aan de onderzoeker om een sfeer neer te zetten 
waarin jongeren zich relaxed voelen. Het eerste contact is 
belangrijk, het zet de toon voor je verdere relatie.

Draagvlak voor verandering (H.7)*

Participatie is betekenisvol als het daadwerkelijk leidt 
tot verandering. Zorg daarom dat het doel vanaf de start 
gedeeld wordt door alle betrokkenen. Creëer draagvlak bij 
beslissers zoals een directeur, wethouder of subsidiever-
strekker. Neem ze mee in het proces.

Uitnodigen: taalgebruik en medium
Nodig jongeren uit op een manier die bij ze past. Een 
goede uitnodiging vraagt kennis en kunde, kost tijd en 
vergt creativiteit! Het kán via een email, poster of brief. 
Maar denk ook out-of-the-box: via welk medium of 
product bereik ik mijn doelgroep het beste?  

Persoonlijk contact werkt vaak het beste!

Schrijf in korte, duidelijke zinnen.

Gebruik actieve, niet te formele taal.

Besteed aandacht aan de indeling en opmaak.

Nodig jongeren/ouders uit op een tijdstip 
dat past bij hun dagindeling.

Test je uitnodiging: laat hem lezen door een  
buurvrouw of een jongere. Krijgen zij zin om te 
komen? Waarom wel/niet?

Noem geen algemeen maar een persoonlijk 
emailadres. Of beter nog: communiceer via 
Whatsapp!

Check of je wie (van en voor), wat, waar,  
wanneer, hoe en waarom hebt genoemd.



EXPERIMENTEREN IS LEREN

Onderzoeker

“We zijn begonnen met een PROEFTAFEL. Met 
het idee: mislukken mag. Dat haalt de kramp 
eruit en inspireert.”

Het verhaal achter de cijfers leidt vaak tot meer begrip

Meebewegen en reflecteren

EEN METHODE KIEZEN (H.3)*

Je keuze voor een onderzoeksmethode is afhankelijk van 
• interesse van de jongeren;
• doel van het onderzoek;
• ontwikkelingsfase van de jongere;
• middelen (tijd en geld).

Methoden

Bruikbare methoden zijn onder meer: interviews, focus-
groepen, participerende observatie, klantreizen, Photo-
Voice, samenwerken in kwantitatief onderzoek  
en auditteams. Kijk voor meer inspiratie op  
www.participatiekompas.nl.

Verrast worden
Probeer niet krampachtig vast te houden aan je eigen 
planning. Door loslaten ontstaat ruimte voor het onver-
wachte of ongeplande tijdens het onderzoeksproces.

Jongeren als co-onderzoeker
Bespreek samen met jongeren, voor alle fasen van het 
onderzoek, welke vorm van participatie wenselijk en haal-
baar is, en hoe dit het beste kan worden vormgegeven. 

Het is de nauwe samenwerking tussen jongeren en 
onderzoekers die leidt tot een completer en diepgaand 
beeld van een specifieke situatie.

Data-analyse (§ 3.5)* 
Algemeen geldt dat het belangrijk is de data-analyse 
samen te starten terwijl de datacollectie nog in volle gang 
is, zodat continue reflectie, aanpassing en verdieping 
mogelijk is.

Feedback en reflectie
Reserveer voldoende tijd voor reflectie. Hoe ervaar jij 
je rol in deze vorm van onderzoek doen? Waar loop je 
tegenaan, wat gaat goed? Investeer in feedback van of 
aan medeprojectleden en jongeren.



OMGAAN MET POORTWACHTERS

Onderzoeker

“Wij liepen er tegenaan dat groepsleiders 
beslissingen namen voor de jongeren . 
In plaats van dat wij jongeren konden 
vragen wat ze wilden , beslisten zij wat 
goed voor ze was.”

Zijn de participerende jongeren representatief voor  
je doelgroep?

Zie de mens achter de kenmerken van je doelgroep

Meebewegen en reflecteren Valkuilen en uitdagingen

VALKUIL - TOKENISME (§ 1.4)*

Er is sprake van tokenisme als onderzoekers jonge-
ren een stem willen geven, maar niet kritisch kijken 
naar de mate waarin participatie daadwerkelijk 
van de grond komt. Bijvoorbeeld wanneer jonge-
ren worden gevraagd actief deel te nemen in het 
onderzoeksproces, maar de kaders of uitkomsten 
dermate vaststaan dat er geen ruimte is voor het 
initiatief van de jongeren.

Als jongeren stoppen
Jongeren zijn vrij hun medewerking te beëindigen. 
Waarom stoppen ze? Te druk, voelen ze zich voldoende 
uitgenodigd? Gehoord en serieus genomen? Hebben ze 
het gevoel dat het niets oplevert? 

Ga altijd het gesprek aan om van te leren. Wees ook 
voorbereid als jongeren definitief stoppen. Vraag nieuwe 
jongeren om in te stromen of organiseer meerdere onder-
zoeksrondes, al dan niet gebruikmakend van verschil-
lende onderzoeksmethoden en groepen.

Poortwachters (§ 5.4)*

Volwassenen die toegang kunnen verlenen tot jonge-
ren moeten overtuigd worden van het belang van het 
onderzoek en mate waarin de veiligheid van jongeren 
gegarandeerd wordt. 

Erken de kennis die poortwachters hebben, betrek ze 
actief bij het project door bijvoorbeeld in een interview 
te vragen naar hun kennis en ervaring, en tips voor het 
project te vragen. Illustreer het belang van het project 
met praktische voorbeelden.

Diversiteit en representativiteit
Wie wil/moet je bereiken? Welke jongeren staan het 
verste weg? Door de talige wijze waarop onderzoek vaak 
vorm krijgt, voelen lang niet alle jongeren zich uitgeno-
digd om mee te doen. Check je uitnodiging en ga actief 
op zoek naar àlle jongeren. Alleen dan zijn de resultaten 
van betekenis en bruikbaar voor een brede groep jongen, 
inclusief de groep die hulp het hardste nodig heeft.



Sluit aan bij de leefwereld van je doelgroep

Eye-openers en ervaringen van deelnemersParticipatief onderzoek met jongeren & ouders



GEKNIPT VOOR DIT TYPE ONDERZOEK

Projectleider 

“Ik kan dit, omdat ik het bijna als hobby 
beschouw. Ik geloof dat dit type onderzoek om 
een bepaald type onderzoeker vraagt.”

CONCLUSIE    PARTICIPATIE VRAAGT OM “JAZZ”

OOK VAN DE  
(ONDERZOEKS-) 
OMGEVING! MEEBEWEGEN 

RUIMTE VOOR IMPROVISATIE

LOSLATEN VAN DE CONTROLE

KENNIS, ERVARING & VAARDIGHEID

LICHTE VORM VAN LEIDERSCHAP

CREATIVITEIT EN MOED

MEER LEZEN

• Participatiekompas.nl 
Verzamelplek van kennis en praktijkervaringen over 
patiënten- en cliëntenparticipatie in onderzoek, 
beleid en kwaliteit van zorg. Met publicaties, 
methoden, tools, praktijkvoorbeelden en ervarings-
verhalen. 

• ZonMw.nl/participatie  
Themapagina met verwijzingen naar bronnen waarin 
de stem van doelgroepen in onderzoek, ontwikkeling 
en implementatie centraal staat. 

• Een 10 voor patiëntenparticipatie (zonmw.nl/een10) 
Uitgave bedoeld om onderzoekers en patiënten 
nieuwsgierig te maken naar patiëntenparticipatie in 
onderzoek (2013). 

• Kinderparticipatie in het ziekenhuis. Een prakti-
sche introductie (kindenziekenhuis.nl) Handboek 
kinderparticipatie in het ziekenhuis, geïnitieerd door 
Zorgbelang Nederland en Stichting Kind & Ziekenhuis. 
Dedding, C. W. M., Willekens, T., & Schalkers, I. (2012).

• Kinderen en jongeren actief in wetenschappe-
lijk onderzoek. Ethiek, methode en resultaten van 
onderzoek met en door jeugd. Dedding, C.W.M., 
Jurrius, K.H.M., Moonen, X.M.H. & Rutjes, L. (eds) 
(2013).

• De rafels van participatie in de gezondheidszorg. 
Van participerende patiënt naar participerende 
omgeving. Dedding, C.W.M., & Slager, M. (2013).

http://www.participatiekompas.nl/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/participatie/
https://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/Een_10_voor_patientenparticipatie.pdf
https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/handboek-kinderparticipatie/default.asp
https://www.kindenziekenhuis.nl/publicaties/handboek-kinderparticipatie/default.asp


Uitnodiging naar de toekomst  

Blijf experimenteren, leren  
maar ook kritisch reflecteren. 
Wij nodigen  
u graag uit  
om dit samen  
met ZonMw  
te doen.

Het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd 
ondersteunt de transformatie van de jeugdhulp met twaalf academische 
werkplaatsen. Deze werkplaatsen verbinden met een regionale kennisinfra-
structuur de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen, met 
structurele inbreng van ouders en jongeren. Zo brengen zij kennis samen 
die nodig is voor de aanpak van regionale vraagstukken van gemeenten en 
praktijkorganisaties bij de transformatie in de jeugdsector. ZonMw zet zich 
in om deze kennis beschikbaar te maken voor álle gemeenten en een plek te 
geven in opleidingen.

Kijk voor meer informatie op www.zonmw.nl/awtjeugd.
Deze folder en meer informatie over jongerenparticipatie is beschikbaar op
www.zonmw.nl/jongerenparticipatie.nl

In opdracht van ZonMw ontwikkelde Christine Dedding, expert op het gebied van jongerenparticipatie, een driedaagse leergang 
participatie voor de academische werkplaatsen.

In interactieve werksessies gingen de ruim 30 deelnemers – coördinatoren, onderzoekers, ouders en jongeren – met participatie-
vraagstukken aan de slag. De belangrijkste ‘eye-openers’ en lessen uit deze leergang zijn gebundeld in deze folder.

Colofon
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Tekst: Christine Dedding, Lucia Snoei, Yvonne Benard

Ontwerp: Lucia Snoei, www.abeontwerp.nl

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/academische-werkplaatsen-transformatie-jeugd/
https://www.zonmw.nl/jongerenparticipatie.nl
http://www.abeontwerp.nl/

