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Deel 1

De betekenis van participatie

• De participatiesamenleving?

• Wat betekent participatie?

• Participatie en inclusie

• Waarom belangrijk?

• Wat kan participatie belemmeren?

• Wat kan participatie bevorderen?

• Participatie in tijden van corona

• Zorg en participatie-ondersteuning: apart of samen?



De Participatiesamenleving

▪ Was er altijd al.

▪ Participeren is iets dat we van nature doen, omdat 
we sociale wezens zijn met een ontplooiingsdrang.

▪ De helft van de Nederlanders doet vrijwilligerswerk; 
een derde geeft mantelzorg aan anderen.

▪ Participatiesamenleving is een (politieke) oproep om 
(nog) meer voor elkaar te betekenen, en minder 
beroep te hoeven doen op (betaalde) zorg en 
dienstverlening.

▪ Maar: bij ruim 2 miljoen mensen gaat participeren 
niet vanzelf….



Participatie

▪ ‘Participare’: ergens aan meedoen

▪ Gekoppeld aan activiteiten en sociale rollen

▪ op verschillende gebieden: wonen, studeren, 
werken (betaald en vrijwillig), vrijetijdsbesteding, 
familieverbanden, geloofs- en culturele verbanden, 
politiek

▪ Veel verschillende vormen en gradaties van 
participeren: van passief tot zeer actief, formeel en 
informeel



Participatie en Inclusie

▪ Participatie is iets anders dan 
inclusie

▪ Je kunt ergens in participeren maar 
dat hoeft nog niet te betekenen dat 
je het gevoel hebt ‘er bij te horen’

▪ Sociale inclusie vraagt 
tweerichtingsverkeer



Waarom participatie en inclusie?

▪ Belangrijk voor gezondheid en 
welzijn

▪ Participeren vervult basale 

levensbehoeften:

▪ Ergens bij horen (‘belonging’)

▪ Gewaardeerd voelen (‘feeling 

valued’) en betekenis ervaren 

(‘meaningfulness’)

▪ Steun geven en steun krijgen 

(‘support’)



Wat kan participatie belemmeren?

Persoonlijke factoren

◼ Gebrek aan vaardigheden 
(lezen, schrijven, sociale 
vaardigheden, digitale 
vaardigheden, financiële 
redzaamheid,  
arbeidsvaardigheden)

◼ Gebrek aan zelfvertrouwen

◼ Gebrek aan motivatie

◼ Werkeloosheid

◼ Geldgebrek

◼ Angst

◼ Psychische, lichamelijke of 
cognitieve beperkingen

◼ Verslaving

◼ Zelfstigmatisering

Omgevingsfactoren

◼ Schraal sociaal netwerk

◼ Taal- en cultuurkloven

◼ Geen passende werkgelegenheid

◼ Geen passend onderwijs

◼ Onveilige buurt

◼ Dakloosheid

◼ Stigmatisering, racisme en 
discriminatie

◼ Ontoegankelijke voorzieningen

◼ Gesloten gemeenschappen

◼ Belemmerende bureaucratie

◼ Participatiedwang

◼ COVID-19 maatregelen



Wat kan participatie bevorderen?

Persoon

◼ Ondersteunen van 

empowerment

◼ Doelen helpen 

ontwikkelen en realiseren 

(zinvolle activiteiten en 

betekenisvolle sociale 

rollen)

◼ Verbindingen creëren 

Omgeving
◼ Kwaliteit sociaal netwerk 

versterken

◼ Kwartiermaken: ‘gastvrije 
samenleving’. 

◼ Deelname mogelijk maken aan 
onderwijs, werk, sport, kunst en 
cultuur etc.

◼ Zorgen voor veiligheid

◼ Kwaliteit van de leefomgeving

◼ Anti-stigma / anti-racisme
campagnes

◼ Toegankelijke voorzieningen

◼ Systeembelemmeringen 
wegnemen



Participatie in tijden van Corona

Creatieve mogelijkheden creëren om 
sociale contacten, zinvolle 
activiteiten en betekenisvolle 
sociale rollen zoveel mogelijk door 
te laten gaan.

Fysieke afstand is niet hetzelfde als 
‘social distancing’. Verbondenheid 
met andere mensen is op veel 
manieren mogelijk.



Zorg en participatie-ondersteuning

▪ Vaak een kloof van meer dan anderhalve meter tussen 
gezondheidszorg, welzijnswerk/sociaal werk en 
maatschappelijke dienstverlening

▪ Belemmerende factoren:

▪ Verschillende culturen en logica’s

▪ Aparte wettelijke kaders en financieringssystemen

▪ Iedereen is hartstikke druk

▪ Handelingsverlegenheid zorgprofessionals





Deel 2

Participatie in buurt en wijk



Wat is nodig voor participatie en inclusie?

▪ Acceptatie door medemensen

▪ Erkenning van kwaliteiten en 
kwetsbaarheid

▪ ‘Weldoende omgevingen’

▪ Materiele hulpbronnen 

▪ Professionals, vrijwilligers en 
ervaringsdeskundigen die 
participatie en inclusie 
ondersteunen en mogelijk 
maken





Succesfactoren

◼ Samenwerking 

zorg en welzijn

◼ Warme toeleiding

◼ Presentie

◼ Kwartiermaken

◼ Sociale niches

◼ Begeleiding 

vrijwilligers



Succesfactoren

◼ Samenwerking zorg 

en welzijn

◼ Regie gemeente

◼ Denken vanuit 

kwaliteiten en 

mogelijkheden

◼ Kwartiermaken

◼ Inzet 

ervaringsdeskundigen

◼ Training en coaching



Inclusieve Community Development: iedereen doet er 

toe en moet mee kunnen doen 

Sociale niches - ‘small communities’

Buurtmoestuinen

Expeditie Inclusie

https://youtu.be/f86kJPxcN10


18HU powerpoint template

https://youtu.be/f86kJPxcN10





