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Wat zijn de belangrijkste conclusies uit de werkgroep?
-

Thema participatie leeft veel meer dan vroeger: er wordt meer over nagedacht en gezocht naar “ hoe
participatief werken”
Er zijn op de werkvloer heel wat goede praktijken en de interesse naar uitwisseling is groot.

Welke knelpunten wil de werkgroep signaleren?
-

Collectieve participatie met jonge kinderen is moeilijk

-

Ook in problematische relaties of bij jongeren met een psychiatrische stoornis is aanpak moeilijk
Hoe inspraak bevorderen?
Er wordt ook een vorm van collectieve inspraak verwacht bij mobiele/ambulante hulpverlening: hoe
moet je dat doen ? Geen good-practices van gekend.

-

Veel verloop bij hulpverleners in teams betekent dat cliënten steeds opnieuw hun verhaal moeten
brengen

-

Door opgelegde regels in de leefgroep verlies je als jongere controle over het eigen leven (comfortzone en persoonlijke ruimte wordt geraakt)
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Heeft de werkgroep concrete suggesties om deze knelpunten aan te pakken? Of
andere suggesties om de rechten van minderjarigen, ouders, netwerk verder waar
te maken?
-

Collectieve participatie met jonge kinderen door te werken via handpoppen, rond basisrechten (soms
kleine dingen mee laten bepalen)

-

Inspraak bevorderen: bewonersraad waar jongere mee verantwoordelijk is voor de organisatie en
agenda van de bewonersraad. Eénmaal per maand een ‘vorming ‘rond thema’s die leven in de
leefgroep organiseren

-

Het huidige reglement over boord gooien en samen met de kinderen/jongeren regels bepalen
Onderscheid maken tussen onderhandelbare en niet-onderhandelbare leefregels (biedt ruimte voor
jongere om zelf stuk invulling te geven), zo worden regels ook samen opgesteld. Groepsafspraken
kunnen evolueren: nieuwe (actuele) cliënten moeten niet leven met regels van hun voorgangers.
Bewonersvergadering werkt enkel wanneer er vlug een antwoord komt op vragen en suggesties van
de jongeren. Een antwoord dat ook gemotiveerd wordt !

-

Vinden van “good practices”:
 Toolboxen: zie o.a. www.rechtspositie.be bij good practices en FAQ’s
 Bij inspecties opvragen (komen toch veel praktijken tegen die nuttig en inspirerend voor
anderen kunnen zijn)

-

IB (individuele begeleider) zelf kunnen kiezen, en wisselmogelijkheid voorzien (als het niet klikt).
Geen stagiair hiervoor inschakelen (te korte periode).
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