
 

 

Participatie van kinderen en jongeren, en hun context, in de geestelijke 
gezondheidszorg: Kick-off MET 3 WEBINARS! 

 

7 december 2020 - 12 januari 2021 - 11 februari 2021 

 
Op basis van het advies de Hoge Gezondheidsraad omtrent de noodzaak van participatie van kinderen, 
jongeren en hun context binnen de geestelijke gezondheidszorg, en in het kader van het nieuw geestelijk 
gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren in België (GGKJ), startte de FOD Volksgezondheid, 
Leefmilieu en Veiligheid van de Voedselketen in september 2019, het pilootproject ‘Participatie van 
kinderen en jongeren, en hun context, in de geestelijke gezondheidszorg’. Het project heeft tot doel om 
effectieve participatie van kinderen en jongeren binnen de sector te versterken op micro (cliënt), meso 
(organisatie en netwerk), en macro (beleid) niveau. 
 
Vanuit het project zijn we verheugd u uit te nodigen op drie webinars waarbinnen nationale en 
internationale  sprekers het hoe en waarom van participatie door kinderen en jongeren binnen de 
geestelijke gezondheidszorg komen verduidelijken. Uiteraard is de stem van kinderen en jongeren 
doorheen de drie webinars steeds aanwezig! 
 
 

Webinar 3 gaat door op donderdag 11 februari 2021 (10-12u30) 
Participatief werken met kinderen, jongeren en hun context in de geestelijke gezondheidszorg: 

Hoe overleef je dat als hulpverlener, team of beleid? Een cultuurverandering, een state of mind. 
(Ellen Van Vooren en dr. Ann d’Alcantara) 

 
In een eerste lezing zal Ellen Van Vooren, coördinator van Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi), u laten 
ontdekken hoe uw kindbeeld en hoe machtsverhoudingen participatief werken kunnen beïnvloeden. Verder 
krijgt u handvaten om kritische reflectie hierover te stimuleren op team- en beleidsniveau. 
 
In een tweede lezing vertelt dr. Ann d’Alcantara, professor emeritus kinder- en jeugdpsychiatrie aan de UCL 
St Luc, vanuit haar eigen ervaringen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie over haar zoektocht naar 
participatief werken binnen de kliniek. Aan de hand van voorbeelden schetst ze een beeld van een nieuwe 
praktijk die gestoeld is op een horizontale dialoog, en op besluitvormingsprocessen waarbij kinderen, 
jongeren, hulpverleners en de context betrokken zijn. Ze geeft een pleidooi voor een participatief beleid. 
 
 

U kan zich voor deze webinar inschrijven via deze link, inschrijven is verplicht, deelname is gratis. 
 
Opgelet! Inschrijving voor webinar 1 (7 december 2020) of webinar 2 (12 januari 2021) resulteert NIET 
automatisch in inschrijving voor webinar 3. 
 
Simultaanvertaling (Frans – Nederlands) wordt voorzien. 
 
 
Sarah Bal & Samantha Werthen (Project Participatie, GGKJ, FOD VVVL)

https://www.health.belgium.be/nl/advies-9458-geestelijke-gezondheid-en-jongeren
https://apps.health.belgium.be/ordsm/02/f?p=FORMS_EXT:8000::CHANGELANGUAGE:::FSP_LANGUAGE_PREFERENCE,AI_FORM_GUID:nl,B17CF93E6228364FE053651012AC8EBF

