Participatieverklaring
Toelichting
De weloverwogen keuze van ouders om hun jongvolwassen kind met autisme een passende en beschermde
woonomgeving te bieden binnen de organisatie van een ouderinitiatief, vraagt per definitie extra inspanningen
en actieve deelname van alle ouders.
De verbondenheid en goede samenwerking van ouders met andere ouders, bewoners en begeleiders kan een
enorme positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welbevinden van het kind en zijn/haar omgeving.
Ouders laten in hun gedrag en betrokken houding zien dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling
van hun kind en bereid zijn in het ouderinitiatief, die dit mogelijk maakt, een belangrijke bijdrage te leveren.
Daarmee borgen zij het voortbestaan van het ouderinitiatief.
Deelname aan ouderinitiatief is niet vrijblijvend
Deelname aan een ouderinitiatief schept over en weer verwachtingen. Bij een eerste kennismaking met het
ouderinitiatief is het vaak nog even zoeken waar je aan kunt deelnemen. Op zeker moment kan er een keuze
gemaakt worden voor een activiteit en deelname aan een commissie die passend is. De keuze voor participatie is
op vrijwillige basis maar niet vrijblijvend.
Doel van deze participatieverklaring is het bevorderen van het gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel
en om te voorkomen dat de betrokkenheid van ouders als te vrijblijvend wordt opgevat. Met de ondertekening
van de participatieverklaring geef je aan dat je bereid bent om te participeren in het project.
Hoe kan ik betrokken zijn?
Betrokkenheid van ouders kan op verschillende manieren ingevuld worden en is afhankelijk van persoonlijke
omstandigheden, fysieke vermogens en agenda. Er is begrip voor bijzondere omstandigheden en in samenspraak
kan gezocht worden naar een alternatieve activiteit of een ‘vertegenwoordiger/vervanger’ die jou kan
waarnemen als het je even niet lukt.
Wat wordt er verwacht in het ouderinitiatief?
Allereerst:
o Deelname aan de telefonische achterwacht
o Deelname aan de algemene vergaderingen en/of thema-avonden (ca 4-6 x per jaar)
o Hulp bij schoonmaken van de algemene en gemeenschappelijke ruimte(n), tuinwerkzaamheden
o Deelname aan een Werkgroep of het leveren van een bijdrage bij regelmatig voorkomende
werkzaamheden, bijvoorbeeld: Werkgroep Financiën, Werkgroep Zorg, website etc.
Maar ook:
o Deelname aan het organiseren van bepaalde activiteiten, bijeenkomsten etc.
o Deelname aan het bestuur van de stichting als voorzitter, penningmeester, secretaris of algemeen
bestuurslid
o Deelname aan een commissie of werkgroep in de koepelorganisatie van 'De Grasboom’.
Participatieverklaring
De basis van onze samenwerking in het ouderinitiatief is wederzijds vertrouwen. Met de participatieverklaring
geven we vorm aan dat vertrouwen waarbij onze intentie, verwachtingen en verantwoordelijkheden, in het
kader van ouderparticipatie, worden vastgelegd.
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Participatieverklaring
Met ondertekening van dit document verklaar ik, ouder van:
[NAAM BEWONER],
het volgende:
o Ik onderschrijf en respecteer de visie van De Grasboom en ben bereid om in het ouderinitiatief te
participeren, zoals hierboven is verwoord.
o Ik onderschrijf dat ouderparticipatie de voorwaarde is om mijn kind te laten wonen in het wooninitiatief. Bij
niet naleven van deze participatieovereenkomst kan de stichting mij daarop aanspreken.
o Ik draag zorg voor nauwe samenwerking met de ouders en begeleiders van het ouderinitiatief.
o Ons kind is als budgethouder van het Pgb, persoonlijk verantwoordelijk voor het beheer en kan zo nodig
een ondersteuner en/of begeleider kiezen om te helpen. De stichting verwacht dat ik als ouder hierbij help
als dat nodig is.

Datum: [DATUM ONDERTEKENING]
[NAAM OUDER]

P. Oudejans, voorzitter

Aanvullende afspraken bij de participatieverklaring
De persoonlijke leefomstandigheden zijn voor iedereen verschillend en in bijzondere situaties is het niet altijd mogelijk om aan de verwachtingen
van het ouderinitiatief te voldoen. De ‘wil’ om te participeren is er, maar de mogelijkheden zijn beperkt. In die situaties is het belangrijk om te
bespreken welke mogelijkheden er nog zijn en afspraken te maken. Het is goed om deze aanvullende afspraken vast te leggen. Ook als in de
toekomst de omstandigheden blijvend of tijdelijk veranderen en de persoonlijke participatie gehinderd wordt, is het goed om de nieuwe afspraken
in een bijlage bij de participatieverklaring te voegen.

Aanvullende informatie en/of afspraken van participant(en):
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