
Onder jongerenparticipatie verstaan we dat jonge ervaringsdeskundigen – in deze
context jongeren met een beperking - worden betrokken bij onderzoeksprocessen als
gelijkwaardige partners . Het betrekken van jonge ervaringsdeskundigen is goed voor

zowel onderzoekers als betrokken jongeren: het leidt tot relevantere bevindingen,
betere resultaten en praktische aanbevelingen, maar vergroot ook de zelfredzaamheid

van de betrokken jongeren. Maar hoe organiseer je jongerenparticipatie - in de
context van "family engagement" - in onderzoek?

Jongerenparticipatie
in onderzoek: Hoe?

Literatuur onderzoek Hoe
beantwoord

je deze
vraag?Projectonderzoek 

230 artikelen & rapporten

4 projecten over/met
jongerenparticipatie in onderzoek
in 3 landen

Analyse van PenCRU
Een inspiratie voor structurele
'family engagement' in onderzoek

Interviews
20 interviews with jongeren,
onderzoekers en andere 
stakeholders

10 do's en don'ts bij de
jongerenparticipatie in onderzoek 

Op basis van het onderzoek, zijn de tien belangrijkste do's en don'ts bij het betrekken
van jongeren in onderzoek bij elkaar gebracht. Maar let op: De betrokkenheid van
jongeren bij onderzoek is in elke context anders en vraagt   om aanpassing aan de

behoeften en wensen van zowel onderzoekers als betrokken jongeren.

An individual who demonstrates
most of the following criteria:

DO DON'T
Vraag jongeren wanneer, hoe en
waarom ze bij het onderzoek
betrokken willen worden.

Communiceer duidelijk over wat
wordt verwacht, wat wordt gedaan
met de input en wat het vervolg is. 

Zorg regelmatige voor
informate check-ins om te horen hoe
het gaat.

Zorg ervoor voor flexibeliteit in het
onderzoek; denk aan verschillende
manieren en momenten om bij te
kunnen dragen. 

Zorg ervoor dat organisatie
jongerenparticipatie volledig
ondersteunt. 

Betrek jonge mensen niet bij het
onderzoek, alleen omdat het ‘juist’
lijkt. Hun kennis is waardevol!

Verwacht niet dat jongeren zich
aanpassen aan de werkwijze van de
onderzoekers.  

Creëer geen ongelijkheid tussen
onderzoekers en jongeren.

Overweldig de jongeren niet met
te krappe deadlines of te veel
moeilijke informatie. 

Zorg voor niet te veel restricties in het
project. Houd bijvoorbeeld geen al te
strak tijdschema aan. 

Zes modellen
voor
jongeren-
participatie
inonderzoek 
De modellen bieden
onderzoekers inspiratie over
verschillende manieren
waarop jongerenparticipatie
in onderzoek kan worden
georganiseerd. Maar
onthoud: vraag jongeren
hoe, wanneer en waarom ze
betrokken willen zijn.

Werken met bestaande groepen

Case study research 

Onderzoekers werken met een al
bestaande groep ervaringsdeskundigen,
zoals een schoolklas. 

Ouder+ bijeenkomsten
Onderzoekers bouwen op het netwerk van
ouders dat al betrokken is in onderzoerk.
Tijdens Ouder+ bijeenkomsten gaan jonge
ervaringsdeskundigen met hun ouders
mee en werken samen aan onderzoek.

Case study research Jongerenraad
Onderzoekers richten een raad op van
jonge ervaringsdeskundigen die
meewerken aan elke fase van het
onderzoek als gelijkwaardige partner. 

Onderzoekers richten een adviesraad op
die hen gevraagd en ongevraagd advies
geeft over onderzoeksprojecten. Jonge
ervaringsdeskundigen controleren
de jongerenparticipatie in onderzoeken.

Jongerenadviesraad

Onderzoekers brengen ouders, jonge
ervaringsdeskundigen en hun brussen
samen in een adviesraad voor het
onderzoek. 

Familie+ bijeenkomsten

Brussenraad
Onderzoekers richten een raad op van
brussen die meewerken aan elke fase van
het onderzoek als gelijkwaardige partner.

Dit is een project van Bente van Oort in opdracht van:


