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Participatie binnen het CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wil ouders en jongeren vroegtijdig 
bereiken en ondersteunen. Participatie is daarbij het sleutelwoord. Door 
ouders en jongeren actief te betrekken en hun mening leidend te maken voor 
de inhoud en vorm van het CJG, is het mogelijk om klantgerichter te werken 
en activiteiten beter te laten aansluiten op hun behoeften. 

Participatie kent verschillende niveaus en vormen. Hoe deze 
verscheidenheid er in de praktijk uit kan zien, staat in dit 
CJG-bericht centraal. Diverse professionals geven een 
inkijkje in de manier waarop zij cliëntenparticipatie vorm-
geven. Zo laat CJG Geldermalsen aan de hand van hun 
project ‘CJG-voorlichting voor en door jongeren’ zien hoe zij 
op succesvolle wijze jongeren betrekken. Daarnaast vertelt 
de coördinator van CJG Nijmegen-Noord welke activiteiten 
ouders zelf hebben ondernomen en hoe je vanuit het CJG 
participatie en vrijwillige inzet  kunt stimuleren en onder-
steunen. 

In dit CJG-bericht vindt u verder een overzicht van de 
stappen in het participatieproces en  enkele participatie-
vormen. 

Ook ouders komen aan het woord. Zij vertellen meer over 
hun inzet en betrokkenheid bij de CJG’s in Oost Gelre en 
Voorst, en bij het Oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland. 

De praktijkvoorbeelden, tips en aandachtspunten zijn 
bedoeld voor gemeenten en CJG-medewerkers om de par-
ticipatie binnen hun CJG te versterken.
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Participatie kan op verschillende niveaus plaatsvinden.  Om 
het niveau van participatie te benoemen, wordt vaak de 
participatieladder gebruikt. Iedere participatievorm vereist 
een andere rol voor degene die de participatie begeleidt.

 
Van informeren tot zelfbeheer

Participatieniveaus

Ouders en jongeren voorzien van infor-
matie is de lichtste vorm. Hierbij is 
nauwelijks sprake van participatie, 
omdat de doelgroep zelf geen stem 
heeft. Daarop volgen de niveaus raad-
plegen, advies vragen, laten meebe-
slissen, laten meedoen en ruimte geven 
voor eigen initiatieven. Hoe hoger het 
niveau van participatie, hoe meer inzet 
dit vraagt van zowel ouders/jongeren 
als de professionals van het CJG. Ook de 
invloed van ouders/jongeren wordt 

groter bij hogere treden op de ladder. In 
dit hoofdstuk komen drie praktijkvoor-
beelden aan bod, die de verschillende 
traptreden illustreren:

•	 CJG Oost Gelre:  raadplegen, advi-
seren, meebeslissen (ouders als raad-
pleger, adviseur, medebeslisser).

•	 CJG Geldermalsen: meedoen (jon-
geren als samenwerkingspartner).

•	 CJG Nijmegen: ruimte voor eigen initi-
atieven (ouders als initiatiefnemer).

De participatieladder (Pröpper, 2009) maakt een onderscheid in 

zes vormen van participatie, van ontvanger van informatie tot 

initiatiefnemer. 
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marieke van Driel: “We hadden als 
wens om  ouders structureel te 
betrekken bij de promotie en het 
aanbod van het CJG. tijdens het 
CJG-ontwikkeltraject is nagedacht over 
de wijze waarop we dat wilden 
aanpakken. We hebben er uiteindelijk 
voor gekozen om een klankbordgroep 
van ouders te formeren. De eerste 
wervingsronde was tijdens de 
CJG-startbijeenkomst, waarvoor ook 
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, 
ouderraden van scholen, speeltuinver-
enigingen en de speel-o-theek waren 
uitgenodigd. een aantal ouders heeft 
toen al meteen te kennen gegeven te 
willen deelnemen aan de  klankbord-
groep. Ook naar aanleiding van adver-
tenties in de lokale krant en een oproep 
op de gemeentelijke website meldden 
enkele ouders zich aan.”

Enthousiaste klankbordgroep
De klankbordgroep gaat najaar 2011 
met zeven enthousiaste ouders aan de 
slag. marieke: “In de beginfase hebben 
ouders vooral meegedacht over de 
invulling van de opening van het CJG. 
Zo zaten we onder andere met de vraag 

of we ook ouders hiervoor zouden 
uitnodigen. Hun mening en ideeën 
hebben ons goed geholpen om daar-
over een besluit te nemen. Ook is actief 
meegedacht over de folder, website en 
andere promotiemiddelen. De klank-
bordgroep heeft er vooral op gelet of de 
teksten duidelijk waren en de vormge-
ving aansprekend voor de doelgroep 
ouders. Verder doen we soms gericht 
beroep op de deskundigheid van de 
ouders op een bepaald vlak. Zo heeft 
een ouder met ICt-kennis dit jaar 
meegedacht over de nieuwe 
CJG-website.”

Concreet en haalbaar
marieke: “Voorafgaande aan de klank-
bordgroepvergaderingen gaan we na 
over welke concrete zaken de ouders 
kunnen meedenken. terugkerende 
agendapunten zijn onder andere de 
kwartaalrapportages en de bekendheid 
van het CJG. Behalve dat we de bijeen-
komsten zo concreet mogelijk invullen, 
letten we er ook op dat ouders er niet 
teveel voorbereidingstijd in hoeven 
steken en dat de vergaderlocatie voor 
iedereen gunstig gelegen is. Zo 

proberen we deelname haalbaar en 
aantrekkelijk te houden.” Dat de klank-
bordgroep aantrekkingskracht heeft, 
blijkt wel uit het feit dat in nog geen 
jaar tijd het aantal deelnemende 
ouders is gegroeid van zeven naar 
zestien. 

inspiratie
Hoe maken we het CJG nog meer van 
en voor ons allemaal? marieke: “Dat is 
een vraag die ons in Oost Gelre bezig-
houdt. Hierover zouden we graag met 
de andere gemeenten in de achterhoek 
ideeën en goede voorbeelden willen 
uitwisselen. en met die inspiratie hoop 
ik dat we meer initiatieven op het 
gebied van participatie en vrijwillige 
inzet kunnen realiseren.”

Ouders denken mee in Oost Gelre

Hoe kunnen we ouders laten meedenken over de invulling van het 

CJG? Deze vraag stelde gemeente Oost Gelre zich in de aanloop naar 

de opening van het CJG. Marieke van Driel, beleidsmedewerker 

jeugd bij de gemeente, en twee ouders vertellen hun ervaringen met 

de CJG-klankbordgroep.

Marieke van Driel:  
“Behalve dat we de bijeenkomsten zo concreet mogelijk 
invullen, letten we er ook op dat ouders er niet teveel 
voorbereidingstijd in hoeven steken en dat de vergader-
locatie voor iedereen gunstig gelegen is.”

De gemeente aan het woord

initiatiefnemer
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Linda van der Berg en Nicole Domhof 
nemen al vanaf de oprichting deel aan 
de klankbordgroep. Linda heeft een 
zoon op de basisschool, Nicole heeft 
ook een zoon op de basisschool en 
twee dochters in het voortgezet onder-
wijs. Beiden hebben een lange weg 
achter de rug om de juiste hulp voor 
hun kind te vinden. Nicole: “toen mijn 
dochter drie jaar oud was, zijn we op 
zoek gegaan naar hulp. maar pas op 
haar achtste is vastgesteld wat er aan 
de hand was en is voor haar de juiste 
hulp gevonden. Zo’n zoektocht wil ik 
andere ouders besparen. Het CJG kan 
daar een belangrijke rol in vervullen. 
Daarom heb ik meteen ‘ja’ gezegd toen 
de gemeente mij vroeg of ik wilde deel-
nemen aan de CJG-klankbordgroep.”

Met plezier en inzet
Beide ouders doen dit vrijwilligerswerk 
met veel plezier en inzet. Linda: ”Ik heb 
mijn gezin, mijn werk en ben ouder-
raadslid van de basisschool van mijn 
zoon. Ook de klankbordgroep vraagt 
tijd, maar dat is het me waard. Ik heb 
het gevoel dat ik op deze manier een 
steentje kan bijdragen aan het 
vergroten van de bekendheid en kwali-
teit van het CJG. Bovendien is vier 
vergaderingen per jaar goed te over-
zien.”

Bekendheid CJG
Dat bekendheid geven aan het CJG nog 
steeds hard nodig is, blijkt wel uit de 
reacties die Nicole en Linda krijgen als 
ze ouders uit hun omgeving vragen of 

ze het CJG kennen. Nicole: “Veel ouders 
weten niet dat er een CJG is. Dat is 
daarom bij iedere vergadering een 
terugkerend onderwerp.” Linda vult 
aan: “We zoeken met elkaar naar 
mogelijkheden en activiteiten om 
ouders nog beter te bereiken. Zo 
hebben we laatst in de klankbordgroep 
verkend of het starten van een moeder-
café misschien een goed idee zou 
kunnen zijn. Ik heb daar al wat ervaring 
mee op de basisschool van mijn zoon, 
waar we inloopochtenden rond een 
bepaald thema organiseren. Daarbij 
schakelen we ouders in die van het 
thema verstand hebben. Het is dus een 
activiteit voor ouders door ouders.”

Nicole Domhof: 
“Veel ouders weten niet dat er een CJG is. 
Dat is daarom bij iedere vergadering een 
terugkerend onderwerp.”

Ouders aan het woord

Linda van der Berg en Nicole Domhof
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Meer vaders
Linda en Nicole zijn positief over de 
klankbordgroep en de begeleidende rol 
van de gemeente. Linda: “Onze mening 
telt mee en wordt gewaardeerd. Dat 
merk ik duidelijk.” ten aanzien van de 
samenstelling van de klankbordgroep 
zouden ze graag zien dat meer vaders 
gaan deelnemen. Nicole: “en ook meer 
ouders met pubers zijn van harte 
welkom, want de huidige ouders 
hebben voornamelijk kinderen in de 
peuter- en basisschoolleeftijd.” 

Verder wensen beide moeders een 
duidelijker beeld van wat professionals 
doen voor ouders die bij het CJG 
aankloppen. “Bijvoorbeeld door een 
keer met een CJG-medewerker ‘mee te 
lopen’. Of door in de klankbordgroep-
vergadering praktijksituaties van het 
CJG te bespreken. met welke vragen 
komen ouders en welke hulp krijgen ze? 
Welke opvoedthema’s zijn voor ouders 
belangrijk en hoe speelt CJG Oost Gelre 
daarop in? Wat kunnen we leren van 
andere CJG’s? We denken dat we met 
deze inkijkjes nog beter een klankbord 
voor het CJG kunnen zijn.”     

Linda van der Berg: 
“Onze mening telt mee en wordt 
gewaardeerd. Dat merk ik duidelijk.”

Participatie:

•	 Levert signalen op van wensen, 
behoeften en verwachtingen van 
ouders en jongeren.

•	 Verbetert de kwaliteit van zorg en 
het beleid.

•	 maakt vraaggericht werken moge-
lijk.

•	 Geeft inzichten in de effecten van 
het beleid, op basis waarvan het 
CJG het aanbod en toekomstig 
beleid kan aanpassen of verbeteren.

Bron: Zorgbelang Noord-Holland

tabel  Participatieniveaus

Rol participant Rol gemeente/CJG (stijl) Beschrijving
Initiatiefnemer Faciliterende stijl Doelgroep komt zelf met een initiatief 

dat wordt ondersteund doorgemeente/
CJG

Samenwerkingspartner Samenwerkende stijl Doelgroep levert in samenwerking met 
professionals een bijdrage aan het  
activiteitenaanbod

medebeslisser Delegerende stijl Doelgroep denkt/praat actief mee en 
heeft medebeslissingsrecht

adviseur Participerende stijl Doelgroep wordt aan het begin van het 
proces gevraagd actief mee te denken 
(open vraagstelling)

raadpleger Consulterende stijl Doelgroep brengt aan het eind van een 
traject advies uit (gesloten vraagstel-
ling)

Ontvanger informatie Open autoritaire stijl Doelgroep wordt op de hoogte 
gehouden van plannen en ontwikke-
lingen en/of ontvangt tips en informatie
(eenrichtingsverkeer)

Bron: Pröpper, 2009
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Jongeren doen mee in Geldermalsen

Een inspirerend voorbeeld van jongerenparticipatie is te vinden in 

Geldermalsen, waar het CJG samen met het jongerenwerk, het 

onderwijs en de gemeente jongeren opleidt om andere jongeren 

over het CJG voor te lichten. Zo leveren jongeren als samenwer-

kingspartner een bijdrage aan de naamsbekendheid, laagdrempe-

ligheid en het aanbod van het CJG.

Inge Schopenhouer, communicatiead-
viseur bij de gemeente Geldermalsen, 
licht het  initiatief toe: “Kort gezegd 
houdt de werkwijze in dat leerlingen 
van het voortgezet onderwijs over het 
CJG en een zelf gekozen onderwerp 
voorlichting geven aan leerlingen van 
groep 7 en 8 van acht basisscholen in 
Geldermalsen. Jaarlijks doet een 
tweede klas tL-havo van scholenge-
meenschap De Lingeborgh in het kader 
van hun maatschappelijke stage 
hieraan mee. De leerlingen krijgen 
onder schooltijd een training van acht 
bijeenkomsten, waarin ze leren presen-
teren en feedback geven op elkaar. 
uiteindelijk werken ze in groepjes van 
maximaal vier leerlingen toe naar een 
eigen voorlichting over het CJG en een 
thema dat zij belangrijk vinden. een 
greep uit de onderwerpen zijn cyber-
pesten, drugsverslaving, sport en vrije 
tijd.”

Pilot ZonMw
In 2010 zijn CNV Jongeren en 
Kennisnetwerk Centra Jeugd en Gezin 
(KCJG) met subsidie van Zonmw vijf 
pilotprojecten gestart om deze peer-
to-peer voorlichting te ontwikkelen. 
Geldermalsen was één van de deelne-
mende gemeenten, naast rheden, 
Capelle aan den IJssel, Heerenveen en 
Oegstgeest. CJG-coördinator ron Slot: 
“In Geldermalsen draagt het CJG de 
verantwoordelijkheid voor deze peer-
to-peer voorlichting. Jongerenwerker 
martijn van den Bogaard, die samen-
werkingspartner binnen ons CJG is, 
verzorgt de training aan de leerlingen. 
Dit doet hij samen met een stagiaire 
van het CJG die door de gemeente 
geworven wordt. Dankzij deze inzet en 
de medewerking van De Lingeborgh 
kunnen we ieder jaar  leerlingen 
opleiden tot peer-voorlichters, die én 
zelf kennismaken met het CJG én op 

hun beurt andere kinderen en jongeren 
voorlichten over het CJG.” martijn van 
den Bogaard: “Bovendien komen de 
leerlingen zo ook meer te weten over 
de hulpmogelijkheden die gerelateerd 
zijn aan het onderwerp van de voorlich-
ting.” 

Uitreiking certificaat peer-to-peer voorlichting

initiatiefnemer

medebeslisser

adviseur
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Martijn van den Bogaard: 
“Een succesvolle deelname van jongeren bereik 
je vooral door een goede ingang bij de scholen 
te realiseren én de peer-to-peer voorlichting te 
koppelen aan de maatschappelijke stage.”

Methodiek ‘Een CJG voor en door jongeren’

‘een CJG voor en door jongeren’ is een methodiek waarbij jongeren namens het 
CJG voorlichting geven aan andere jongeren over het CJG en over onderwerpen 
als tienerzwangerschappen, discriminatie, criminaliteit, alcohol en drugs, zelf-
beeld en sollicitaties. Deze methodiek is ontwikkeld in een pilot, waarin 48 
jongeren zijn getraind tot peer-voorlichter voor het CJG. Zij hebben ruim 600 
jongeren voorgelicht.

met peer-to-peer voorlichting op locatie brengen deelnemende jongeren hun 
omgeving op een laagdrempelige manier in contact met het CJG én worden hun 
eigen competenties en (presentatie)vaardigheden vergroot.

Ook belangstelling? er is een methodiekboek beschikbaar. Deze is te down-
loaden via www.vrijwillige-inzet.nl > inspiratie voor gemeenten > methodiek-
boek

Voor meer informatie over het peer-to-peer project in Geldermalsen kunt u 
terecht bij: 
martijn van den Bogaard
m.vandenbogaard@mozaiekwelzijn.nl
06 20 45 06 77

Spannend, leuk, leerzaam
Op basis van de evaluatie van het 
eerste pilotjaar vertelt Inge 
Schopenhouer: “De docenten van de 
basisscholen die betrokken waren, 
hebben de  peer-to-peer voorlichting 
zeer positief ontvangen. De leerlingen 
vonden het geven van voorlichting 
spannend, maar ook heel leuk en leer-
zaam. en de voorlichting heeft mede 

geleid tot een stijging van het aantal 
bezoekers van de CJG-website voor 
jongeren. Vanwege de positieve resul-
taten heeft de gemeente besloten om 
de voorlichting jaarlijks te herhalen.” 
Voor gemeenten en CJG’s die over-
wegen deze methodiek in te voeren, 
heeft martijn als tip: “Zoek de samen-
werking met het voortgezet onderwijs. 
een succesvolle deelname van jongeren 

bereik je vooral door een goede ingang 
bij de scholen te realiseren én de peer-
to-peer voorlichting te koppelen aan de 
maatschappelijke stage. Ook een goed 
draaiende jeugdsoos met veel vrijwilli-
gers kan een geschikte plek zijn om 
jongeren voor de CJG-voorlichting te 
enthousiasmeren.”
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Ouders doen het zelf in nijmegen

Nijmegen-Noord is een nieuwe wijk, waar een duidelijke behoefte 

bestaat aan voorzieningen voor kinderen, jongeren en ouders. 

CJG-coördinator Trude Ariaans geeft alle ruimte aan initiatieven 

van ondernemende ouders en ondersteunt waar nodig.

trude ariaans: “anderhalf jaar geleden 
zijn we begonnen met een ouderwerk-
groep, waarin we vroegen wat ouders 
in de wijk zouden willen realiseren en 
hoe het CJG hen daarbij zou kunnen 
faciliteren. Daar zijn meteen al ideeën 
voor activiteiten uit voortgekomen, die 
ouders grotendeels zelf uitvoeren. Zo 
draaien ouders een jongerensoos, die –
voorlopig nog –  in de ruimte van het 
CJG plaatsvindt. een jongerenwerker 
ondersteunt hen hierbij. Daarnaast 
schrijven ouders een column in het 
wijkblad over opgroeien en opvoeden, 
met het principe van ‘geef de pen door’. 
Verder worden themabijeenkomsten 
voor en door ouders georganiseerd, is 
een moedercafé opgestart en hebben 
ouders een fototentoonstelling met de 
titel ‘Opvoeden samen aanpakken’ 
ingericht.” 

Vanuit gedeelde belangstelling
er zijn in Nijmegen-Noord ook initia-
tieven genomen die voortkomen uit 
een gedeelde belangstelling onder 

ouders. trude: “Zo heeft een vader in 
het verleden diverse cursussen over 
communicatie met kinderen gevolgd 
en organiseert hij nu voor andere 
ouders uit de wijk themabijeenkom-
sten over dat onderwerp. als CJG 
ondersteunen we dit initiatief met het 
beschikbaar stellen van ruimte en met 
publiciteit. Daarnaast heeft een 
groepje ouders met een kind met 
Downsyndroom een netwerk opge-
richt, ‘Gewoon anders’ genaamd. Wij 
hebben deze ouders in het begin met 
elkaar in contact gebracht. Zij draaien 
nu zelfstandig, maar mocht er 
behoefte aan zijn, dan kan het ouder-
netwerk altijd voor ondersteuning bij 
ons terecht.”

Pragmatische aanpak
er wonen in de wijk vooral veel jonge 
gezinnen, dus daar gaat nu de meeste 
aandacht naartoe. “Dat is ook de reden 
dat we minder ver zijn met jongeren-
participatie”, aldus trude. “Wel organi-
seren we jongerendebatten, waarin 

net als bij de ouders de wijk gespreks-
onderwerp is. Jongeren zijn de mede-
organisatoren en inbrengers van 
vragen in het debat.” 
De ouderwerkgroep is inmiddels 
gestopt. trude: “Het structureel verga-
deren bleek geen goede formule meer 
te zijn. een kleine kern kwam trouw en 
de rest af en toe. Nu komen we bij 
elkaar als er concrete onderwerpen te 
bespreken zijn.”

•	 Verbind de ouders via jouw persoonlijke 
contact aan jezelf en daarna aan elkaar. 
Vervolgens kun je je grotendeels terug-
trekken.

•	 Benut kansen op het moment dat je 
iemand kunt enthousiasmeren.

•	 als ouders zelf een activiteit organiseren, 
duurt het doorgaans langer. Heb geduld 
om ze hun eigen proces te laten door-
maken en blijf erin geloven.

•	 Werk intuïtief. Vaak kun je aanvoelen hoe 
iemand wil dat je betrokken blijft: dichtbij 
of juist iets verder weg. maar hou altijd 
contact.

•	 Wees tevreden met kleine successen en 
bouw dit verder uit.

Trude Ariaans

Tips
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Enkele voorbeelden van methoden van participatie zijn een panel, cliëntenraad 
of klanttevredenheidsonderzoek. Welke vorm het beste is om ouders en jongeren 
bij het CJG te betrekken, hangt vooral af van het doel en de doelgroep. 

 
Vormen van participatie

Jasmijn van de Pol werkt bij Zorgbelang 
Gelderland, een organisatie die zich 
inzet voor de belangen van zorgvra-
gers. Zij adviseert o.a. gemeenten en 
CJG’s bij het vormgeven van partici-
patie. Jasmijn: “Ik merk dat er onder 
CJG’s een groeiende belangstelling is 
voor het betrekken van ouders en 
jongeren. Nu gemeenten en CJG’s 
terugkijken op de eerste periode en 
vooruitblikken op hun toekomstige rol 
vanaf 2015, komen vragen op als: wat 
willen we, mede in het licht van de 
transitie, veranderen en verbeteren? 
Hoe betrekken we burgers bij deze fase 
en hoe willen we de participatie struc-
tureel vormgeven?”

Lokaal maatwerk
Jasmijn: “als gemeenten en CJG’s ons 
benaderen voor ondersteuning bij een 
participatietraject, gaan we eerst met 
hen na wat hun beweegredenen zijn en 
welke doelgroep ze voor ogen hebben. 
Vervolgens kiezen we een vorm die 
daarop aansluit. Zo koos gemeente 
Barneveld voor een panelgesprek met 
ouders om, een jaar na de opening, de 
mening van ouders te horen over hoe 
de dienstverlening van het CJG verbe-
terd kon worden. In Voorst was de visie 
op opvoeden het gespreksonderwerp. 
Daar wilde men graag de gemeente-
raadsleden als toehoorder betrekken. 
Daarom is hier gekozen voor een zoge-
naamd ‘spiegelgesprek’, een bijeen-
komst waarin toehoorders luisteren 

naar wat de deelnemers, in dit geval 
ouders, te vertellen hebben.” 

Van incidenteel naar structureel
“De bijeenkomsten in Barneveld en 
Voorst hebben veel ideeën opgeleverd”, 
aldus Jasmijn. “Het mooiste is als het 
van daaruit verder gaat. Gelukkig is dat 
hier ook het geval. Beide gemeenten 
zijn van plan om ouders structureel te 
betrekken bij het CJG. In de praktijk 
blijken het ouderpanel en spiegelge-
sprek wel vaker een mooie opstap te 
zijn naar een structurelere vorm van 
participatie, zoals een klankbordgroep 
die vier tot zes keer per jaar bijeenkomt 
om mee te praten over actuele 
thema’s.” 

Participatie op maat

Voor een succesvol participatietraject is het belangrijk om vooraf stil te staan bij vragen als: 

welk doel willen we bereiken, op welke doelgroep willen we ons richten en hoe kunnen we 

deze doelgroep het beste bereiken en betrekken? 
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tabel  Beschrijving van enkele participatievormen

Participatievorm Wat is het? Wat levert het op?
Cliëntenpanel Gesprek over een onderwerp waarin 

suggesties voor verbeteringen in het 
bestaande of nieuw op te zetten aanbod of 
dienstverlening worden aangedragen door  
een groep cliënten.

De uitkomst geeft zicht op de ervaringen, 
standpunten en opvattingen van de deelne-
mers over een bepaald thema. Dit cliënten-
perspectief geeft richting aan beleidsont-
wikkeling en -aanpassing.

Spiegelgesprek Luistersessie waarin professionals horen 
wat een groep cliënten te vertellen heeft. 
Professionals, raadsleden e.a. zijn uitslui-
tend toehoorder. Cliënten worden door de 
gespreksleider uitgenodigd hun ervaringen 
te delen en voorstellen te doen voor verbe-
tering. aansluitend kunnen de toehoorders 
vragen stellen aan de deelnemers.

Luisteren naar ervaringen van cliënten kan 
de kwaliteit van de dienst- en hulpverlening 
verbeteren. Cliënten noemen de minder 
sterke punten en ook verbeterpunten. De 
organisatie wordt zich bewust hoe cliënten 
de geboden diensten/zorg ervaren.

Visuele prikkelmethode De visuele prikkelmethode maakt gebruik 
van beelden. Deelnemers  brengen met 
foto’s zaken uit hun omgeving in beeld die 
hun beleving weergeven. Zij worden daarna 
geïnterviewd over waarom zij bepaalde 
foto’s hebben gemaakt. In een serie panel-
gesprekken met andere deelnemers worden 
hun foto’s en uitspraken voorgelegd, waar-
door nog extra verdieping en aanvullende 
informatie wordt verkregen.

met behulp van de foto’s en panelge-
sprekken ontstaat een goed beeld van de 
manier waarop deelnemers hun omgeving 
ervaren. een fotoproject biedt handvatten 
om de kwaliteit van de (woon)omgeving en 
dienstverlening te vergroten.

tea for two of pizzameeting Bij een tea for two of pizzameeting staat 
een gezamenlijke activiteit (zoals thee 
drinken of het eten van pizza) centraal. Dit 
zorgt voor een ongedwongen en informele 
sfeer, wat bijdraagt aan de uitwisseling 
tussen deelnemers. eventueel kan de 
meeting worden afgesloten met een 
samenvatting van de indrukken en erva-
ringen.

Bepaalde doelgroepen worden niet altijd 
bereikt of voelen zich niet aangesproken 
door reguliere bijeenkomsten voor inspraak 
en medezeggenschap. Deze informele 
meeting levert betrokkenheid en informatie 
op van doelgroepen die anders buiten beeld 
blijven.

Bron: Zorgbelang Gelderland
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Ouderpanel in Barneveld

In april 2011 is het CJG in Barneveld gestart. Bij de oprichting waren 

geen ouders betrokken, maar via een peiling zijn wel hun wensen 

en behoeften in kaart gebracht. Bij dit onderzoek konden ouders 

zich ook opgeven voor deelname aan een ouderpanel.

CJG-coördinator Karina van triest: “De 
25 ouders die op de oproep reageerden, 
hebben we opgenomen in een mailing-
lijst. Zodra we weer een ouderpanel 
organiseren, vormt deze lijst de basis 
voor het werven van ouders. Ook 
plaatsen we een uitnodiging in de krant 
en benaderen we ouders via de ouder-
raden van scholen. en ouders mogen 
natuurlijk altijd een buurman of 
vriendin meenemen.” Volgens Karina 
lijkt twee keer per jaar een panelge-
sprek organiseren wel het maximum. 
“Het is niet gemakkelijk om ouders bij 
elkaar te krijgen. Ouders doen het vrij-
willig en andere dingen gaan ook voor. 
De eerste keer waren er ongeveer 
zeven mensen. een kleine maar wel 
heel diverse groep. er waren ouders die 

ervaring hadden met jeugdzorg, maar 
ook een jonge moeder die alleen 
bekend was met het consultatiebu-
reau. Dit zorgde er dus wel voor dat er 
meer dan genoeg informatie naar 
voren kwam.”

Eyeopener
Zorgbelang Gelderland begeleidt de 
panels en Karina zit er bij als 
toehoorder. "Ik wil de panels niet zelf 
begeleiden, want dan kunnen mensen 
minder vrijuit praten. Deze rolverdeling 
brengen we ook bij het panel heel 
duidelijk naar voren, zodat ouders zich 
vrij voelen om te zeggen wat ze willen.” 
een panel start met een voorstelronde 
en daarna staat een thema centraal. 
Karina: “Ik vind het heel waardevol om 

de verhalen van ouders te horen, deze 
zijn soms echt een eyeopener. tijdens 
het eerste panel gaven zij bijvoorbeeld 
aan dat het CJG veel aan Pr deed, maar 
dat daarbij niet altijd duidelijk was 
waarvoor je bij het CJG terecht kan. 
Dus nu vermelden we dit nadrukkelijk 
in alle persuitingen.” De panels hebben 
ook informatie opgeleverd over de 
betrokkenheid en de houding die het 
CJG naar ouders zou moeten 
aannemen. “en regelmatig komen er 
ook thema’s naar voren, waar ouders 
meer over zouden willen weten”, aldus 
Karina. “enkele voorbeelden zijn rouw-
verwerking en autisme. Daarover orga-
niseren we dan vervolgens informatie-
avonden.”

Karina van Triest

Karina van Triest: 
“Ik vind het heel waardevol om de verhalen van 
ouders te horen, deze zijn soms echt een eyeopener."
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Elly Brinkman

Spiegelgesprek in Voorst

Een gemeentelijke raadszaal met in het midden een kring met 

stoelen en microfoons, geheel in de spotlights en daaromheen 

omstanders die niets mogen zeggen. Dat was de setting waar 

Conny Pleiter samen met zeven andere ouders een open gesprek 

voerde over het CJG in hun dorp Voorst.

“Spannend, dat was het zeker”, aldus 
Conny Pleiter, moeder van twee zoons. 
“maar ik was aangenaam verrast over 
de inhoud en openheid van het 
gesprek. Iedereen sprak!” elly 
Brinkman, CJG-coördinator van Voorst, 
beaamt dit. “Ouders vonden het best 
een beetje eng, maar wel leuk. Na 
enige tijd leken de ouders het publiek te 
zijn vergeten en spraken zij voluit.” 
Gelukkig, want elly wilde met deze 
spiegelbijeenkomst van ouders horen 
hoe het CJG voor hen aantrekkelijk, 
leuk en nuttig kan zijn, en hoe zij het 
beste bereikt en betrokken kunnen 
worden.

rechtstreeks aanspreken
elly: “Ouders willen graag betrokken 
zijn, maar voelen zich niet aange-
sproken door een flyer. Hen recht-
streeks aanspreken is nodig.” 
Daarnaast heeft elly met tal van ouder- 
en dorpsbelangenverenigingen contact 
opgenomen om ouders te werven. De 
bijeenkomst heeft ze samen met Hellen 
Houterman van Zorgbelang Gelderland 
voorbereid. Vooraf heeft Hellen de 
ouders gebeld om hen te informeren 
over wat er die avond ging gebeuren. 
Naast dit inleidende telefoongesprek 
had Conny ook graag de ouders vooraf 
gezien en gesproken, bijvoorbeeld een 

half uurtje voor de start van de bijeen-
komst. “Door zo’n ontmoeting kan 
spanning worden weggenomen en het 
gevoel van veiligheid worden vergroot.” 
De drive voor Conny om aan het spie-
gelgesprek deel te nemen was haar 
overtuiging dat de hulp aan kinderen in 
haar gemeente anders moet kunnen. 
eenvoudiger en laagdrempeliger. De 
basisschool speelt voor haar daarin een 
belangrijke rol. Kinderen brengen daar 
immers een groot deel van hun tijd 
door. Conny: “Scholen zijn de tweede 
opvoeder naast de ouder. Het CJG 
hoort daar te zijn.”

Elly Brinkman:
"Na enige tijd leken de 
ouders het publiek te zijn 
vergeten en spraken zij 
voluit."
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Conny Pleiter

 Pleister op je mond 
Om de toehoorders te attenderen op 
hun zwijgrol, waren op alle stoelen 
pleisters met het CJG-logo gelegd. Deze 
omstanders waren raadsleden, een 
wethouder, beleidsmedewerkers en 
vertegenwoordigers van diverse orga-
nisaties die actief zijn in de gemeente. 
Conny vond het eerst wat ongemak-
kelijk dat de omstanders niet mochten 
reageren. “Wat gaat er in hen om? 
Hebben ze mij wel gehoord?” tijdens 
de informele afsluiting van de avond 
ontstond alsnog uitwisseling tussen 
de ouders en de toehoorders en wist ze 
dat ze wel degelijk gehoord was.
Conny vindt het belangrijk dat er aan 
deze bijeenkomst een vervolg zit. 
Inmiddels heeft ze een uitnodiging 
ontvangen voor een bijeenkomst in het 
voorjaar van 2013, waarin de dialoog 
met de toehoorders zal worden aange-
gaan. “Dan ben ik er graag weer bij.”

Spiegeltje, spiegeltje

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
Hoe is het plaatje, hoe is de stand?
In gemeente Voorst, luistert u mee!
Spiegeltje, spiegeltje, voor het CJG.

Zo klonk het refrein van het liedje van standup musician Bart Kiers. Hij maakte 
tijdens het spiegelgesprek in Voorst een vrolijke muzikale interpretatie op de 
woorden die uitgesproken werden en de beleving die daarin zat.

Het spiegelgesprek heeft CJG-coördinator elly Brinkman concrete handvatten 
opgeleverd om het CJG laagdrempelig verder vorm te geven. enkele tips 
waarmee ze aan de slag gaat, zijn:

•	 Ouders willen in de frontoffice direct met een deskundige kunnen praten. Ze 
komen niet zomaar langs bij het CJG.

•	 Het onderwijs moet betrokken zijn bij het CJG. maak het CJG daar zichtbaar.
•	 Het CJG moet outreachend zijn. Stap op ouders af, ga naar ze toe.

Conny Pleiter: 
“Scholen zijn de tweede opvoeder 
naast de ouder. Het CJG hoort 
daar te zijn.”
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Petra: “Begin 2008 kwam ik in contact 
met andere ouders die zelf te maken 
hebben of hebben gehad met jeugd-
zorg. We bleken allen de ervaring te 
hebben dat er best veel ouders zijn die 
niet op de hoogte zijn van bepaalde 
zaken in de jeugdzorg. Daar wilden we 
verandering in brengen. Daarom 
hebben we het Oudernetwerk 
Jeugdzorg Gelderland opgericht. Het 
netwerk is er voor ouders en wordt 
geleid door ervaringsdeskundige 
ouders. We bieden een luisterend oor 
en begeleiden mensen door mee te 
denken.”

Extra steun
Het Oudernetwerk Jeugdzorg 
Gelderland is dankzij meerdere partijen 
tot stand gekomen. Petra: “Voor de 
oprichtingsfase van het oudernetwerk 
heeft Zorgbelang Gelderland extra 
subsidie aangevraagd. Daarna zijn 
onze activiteiten mede mogelijk 

gemaakt door het Oranjefonds en VSB. 
en nu we sinds april een stichting zijn, 
worden we nog ondersteund door 
Zorgbelang Gelderland en VSB.” 
Inmiddels heeft dit initiatief ook navol-
ging gekregen in de provincies 
Groningen, Noord-Holland, Zuid-
Holland, Brabant en utrecht. 

Ouderactiviteiten
Het Oudernetwerk Jeugdzorg 
Gelderland biedt diverse diensten en 
activiteiten aan. Zo worden verspreid 
over Gelderland drie keer per jaar 
themabijeenkomsten gehouden.  
Petra: “Daarvoor nodigen we meestal 
een spreker uit, zoals iemand vanuit de 
jeugdzorg, een advocaat, een kinder-
rechter. er ontstaan tijdens deze 
bijeenkomsten nog weleens heftige 
discussies vanwege de emotionele 
betrokkenheid van ouders. maar deze 
discussies zijn wel heel waardevol, 
want ze leiden vaak tot meer begrip 

voor elkaar.” Naast de themabijeen-
komsten biedt het oudernetwerk gele-
genheid voor lotgenotencontact en 
een luisterend oor via hun helpdesk 
(telefonisch en online), maatjesproject 
en huiskamerbijeenkomsten.

Vooruitblik
Inmiddels is het oudernetwerk een seri-
euze gesprekspartner geworden voor 
jeugdzorg, gemeenten en provincie. 
“Wij signaleren knelpunten in de jeugd-
zorg en zien dat de hulp van jeugdzorg-
instellingen niet altijd wordt waarge-
maakt. Door deze signalen kenbaar en 
bespreekbaar te maken, kunnen we als 
ouders een bijdrage leveren aan de 
kwaliteitsverbetering van de jeugd-
zorg. en dat blijven we graag doen, 
want de overheveling van jeugdzorg 
naar de gemeenten wordt een hele 
uitdaging.”

Oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland

Een voorbeeld van structurele ouderparticipatie is het 

Oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland. Medeoprichter Petra van 

Amersfoort vertelt hoe dit oudernetwerk is ontstaan en wat er 

inmiddels is gerealiseerd.

•	 Betrek in het kader van de transitie 
jeugdzorg (een vertegenwoordiging 
van) cliënten/cliëntgroepen in een 
vroegtijdig stadium.

•	 Ga vooraf na welke cliëntnetwerken al 
bestaan. 

•	 Koppel geregeld terug, zodat iedereen 
op de hoogte en betrokken blijft.

•	 Vertrek vanuit de eigen kracht van 
mensen, maar stel ook (professionele) 
hulp en ondersteuning beschikbaar als 
dat nodig is. 

Petra van Amersfoort

Tips

Petra van Amersfoort:
"Door signalen kenbaar en 
bespreekbaar te maken, kunnen we 
als ouders een bijdrage leveren aan 
de kwaliteitsverbetering van de 
jeugdzorg."
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•	 Sta stil bij de verschillende niveaus 
van participatie en houd rekening 
met de inzet die wordt gevraagd van 
de doelgroep zelf en van u als 
gemeente/CJG. 

•	 ruim voldoende tijd in voor de 
werving van ouders en jongeren. een 
persoonlijke benadering is vaak het 
meest succesvol. Doe hierbij ook een 
beroep op de CJG-partners en andere 

(professionele en vrijwillige)  
organisaties, die rechtstreeks 
contact met de doelgroep hebben. 

•	 Check regelmatig, ook bij de doel-
groep zelf, of de gekozen participa-
tievorm na verloop van tijd nog de 
meest geschikte methode is. er 
kunnen geleidelijk veranderingen 
optreden in doel, doelgroep en/of  
 

andere aspecten. Pas uw eigen rol 
hier op aan. 

•	 Ga na welke groepen ouders en 
jongeren nog niet worden bereikt. 
Zoek hen op en maak daarbij gebruik 
van sleutelpersonen binnen de 
groep. Verken met de doelgroep zelf 
hoe ze bij het CJG betrokken willen 
worden en wat daarvoor nodig is

De belangrijkste tips en aandachtspunten op een rij

Zeven stappen in een participatietraject
1. Bepaal doel
 De belangrijkste stap is het bepalen van het doel: waarom wordt een participatietraject gestart? Wat wilt u weten? Gaat 

het om een eenmalige of structurele raadpleging?

2. Bepaal doelgroep 
De volgende stap is het bepalen van de doelgroep. Welke groep wilt u betrekken bij het CJG? Volwassenen vragen om een 
andere aanpak dan jongeren en kinderen.

3. Leg contact 
Leg contact met de doelgroep. Het werven van (voldoende) ouders/jongeren kan lastig zijn. Denk hier goed over na.

4. Kies methode 
maak een keuze uit de methoden voor participatie. Bij de keuze spelen twee belangrijke vragen een rol: is de methode 
geschikt om de vraag te beantwoorden? en is de methode geschikt voor de doelgroep? andere overwegingen die 
meespelen zijn de kosten en de beschikbare tijd.

5. Verwerk resultaten 
Verwerk de resultaten. Zet de verkregen resultaten om in informatie die voor de organisatie bruikbaar is.

6. Koppel resultaten terug 
Koppel de resultaten terug naar de deelnemers. Geef aan wat er met hun input is gedaan en wat hun inzet heeft opgele-
verd.

7. Start verbetertraject 
Gebruik de resultaten om verbeteringen door te voeren. als participatietrajecten niet leiden tot daadwerkelijke verande-
ringen, brokkelt de motivatie van deelnemers snel af.

Bron: Zorgbelang Noord-Holland 
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•	 Procesbegeleiding CJG: van visie tot 
voordeur

•	 Onderzoek naar de vraag van ouders 
en jongeren

•	 Onderzoek naar klanttevredenheid
•	 advisering bij participatie binnen het 

CJG
•	 Inventarisatie en analyse van het 

aanbod opvoedingsondersteuning
•	 Cijfers CJG monitor

•	 training burgerparticipatie
•	 training Van adviseren naar acti-

veren (versterken eigen kracht van 
ouders en jongeren)

•	 training Communiceren met ouders
•	 training Panelmethode
•	 training Werven en behouden van 

vrijwilligers
•	 training Jongerenmarketing
•	 training ambulant jongerenwerk

•	 training Werken aan empowerment 
bij jongeren 

Meer informatie:
webdossier: www.cjggelderland.nl 

u kunt alle CJG berichten terugvinden 
op www.spectrum-gelderland.nl/
publicaties. en op www.cjggelderland.
nl/publicaties. 

Spectrum is op veel manieren betrokken bij de Centra voor Jeugd en Gezin. 

Gemeenten en CJG’s kunnen bij Spectrum terecht voor:

Bij Zorgbelang Gelderland kunnen 
gemeenten en CJG’s terecht voor:

•	 advisering bij het realiseren van de 
beste vorm voor cliënten-partici-
patie 

•	 advisering bij het inzetten van 
methodieken om de dienstverle-
ning van het CJG beter te laten 
aansluiten op de wensen van de 
klant

•	 Ondersteuning bij de organisatie 
van panelgesprekken (werving, 
gesprekshandleiding, onafhankelijk 
gespreksleider, verslaglegging)

Meer informatie:
www.zorgbelanggelderland.nl en 
www.dropjemening.nl 


