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Participatie? 



Participatie? 

par·ti·ci·pa·tie de; v; meervoud: participaties; 
het hebben van aandeel in iets; deelname
(uit Van Dale)

actieve participant > < passieve consument
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Participatie? 
5 STADIA van participatie:

Individu consumeert wat hij voorgeschoteld krijgt

Individu gaat in interactie met wat hij ziet/hoort en beleeft individuele 
ervaringen

Individuele ervaringen worden samengebracht en vervolgens 
teruggekoppeld naar anderen

De interacties die individuen beleven vormen een aanleiding om met andere 
individuen in sociale interactie te treden

Er ontstaat spontane sociale interactie tussen individuen, los van 
voorgaande individuele interacties of bemiddeling
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Netwerken? 



Netwerken? 

net·werk (het; o)
op een net lijkend geheel: een 
netwerk van draden; (figuurlijk) een 
netwerk van intriges;iemands sociale netwerk
alle 

en die hem ook kennen
net·wer·ken (netwerkte, heeft genetwerkt)
zijn best doen zoveel mogelijk invloedrijke 

mensen te leren kennen
(uit Van Dale)
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Individuele netwerken 
>< netwerken van organisaties

Informele netwerken 
>< formele netwerken 

Lerende netwerken, zelfsturende 
netwerken…….
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Netwerking? 



Netwerken? 

De partners: 

• zijn complementair
• delen informatie zonder direct iets terug te 

verwachten 
• leren van elkaar via het principe van geven en 

ontvangen
• zijn geïnteresseerd in een gemeenschappelijk 

domein 

(bron Nick Thijs e.a. netwerking en organisatieontwikkeling, 2007). 
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Samenwerken? 



Samenwerken? 

sa·men·wer·ken (werkte samen, heeft 
samengewerkt)

in onderling overleg werken

(uit Van Dale)
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Bron: Collaboration continuüm van Zorich
Uit van Leeuwen J & Vercauteren G. Samen staan we sterk!  Op zoek naar een 
model voor netwerking tussen Vlaamse erfgoedorganisaties. Faro, 2011

Samenwerken? 



Samenwerken? 

Wat eraan vooraf gaat….. 

 3 vragen beantwoorden voor de eigen 
organisatie: 

Welk doel hebben we? 
Met en voor wie doen we dit?
Hoe willen we dit doel bereiken? 
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Samenwerken? 
 Spreek in functie hiervan partners uit je 

netwerk aan met wie je wilt samenwerken

• Leg jullie doelstellingen naast mekaar
• Leg jullie kennis & ervaring rond de doelgroep 

samen
• Kiest samen een werkvorm in functie van de 

doelstelling en doelgroep (en niet 
omgekeerd!!!) 

• Stem jullie timing op mekaar af
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