De 5 b’s van laagdrempeligheid
Infofiche

Drempels voor participatie

Betaalbaarheid

Is het financieel haalbaar?
•
•
•
•
•
•
•

Kostprijs van het initiatief/lidgeld.
Bijkomende kosten voor vervoer, materiaal, kledij.
Bijkomende kosten voor extra activiteiten (weekends, uitstappen, kampen).
Verborgen kosten, sociale verplichtingen (verkoopacties of eetfestijnen om de kas te spekken).
De mogelijkheid om grotere bedragen voor te schieten.
Kennis van en de nodige administratieve competenties om te genieten van kortingssystemen of systemen voor
terugbetaling.
De mate waarin je je privacy moet opgeven om van de korting of terugbetaling te kunnen genieten?

Bereikbaarheid

Is de vereniging gekend, de nodige informatie beschikbaar en de locatie bereikbaar?
•
•
•
•
•
•
•

Weet men dat het aanbod bestaat?
Is er voldoende kennis over het aanbod (wie, wat, waar, wanneer,…)?
Is de informatie gemakkelijk te raadplegen (niet enkel op internet of via bepaalde kanalen)?
Is er voldoende informatie over hoe de locatie te bereiken is?
Is de locatie vlot bereikbaar voor wie afhankelijk is van het openbaar vervoer?
Is de locatie ‘mentaal’ bereikbaar (bevindt die zich op ‘vertrouwd’ terrein)?
Is de meerwaarde van de activiteit groter dan de inspanning van de verplaatsing?

Beschikbaarheid

Zijn er voorafgaande toelatingsvereisten of kan je gewoon deelnemen?
Laat de begeleiding toe om een stabiele relatie uit te bouwen?
•
•
•
•
•
•
•

Bestaat er een geschikt aanbod binnen een bereikbare afstand en op het geschikte moment?
Zijn er voorafgaande toelatingsvereisten?
Moet je je op voorhand inschrijven?
Is het aanbod snel volzet? Is er een wachtlijst?
Zijn er voorrangsregels of voorbehouden plaatsen?
Is er (ook) een aanbod voor late beslissers?
Is de organisatie een/of de begeleiding beschikbaar om aangesproken te worden?

Begrijpbaarheid

Begrijpen de mensen waar het aanbod voor staat?
•
•
•
•

Begrijpen ze de taal die gebruikt worden, inclusief jargon?
Beschikken ze over voldoende voorkennis en ‘cultureel’ kapitaal om te voldoen aan de ongeschreven regels en
onuitgesproken verwachtingen?
Is het aanbod overzichtelijk, transparant? Is het mogelijk om te begrijpen wat er precies gebeurt?
Kunnen gebruikers een zekere controle of impact uitoefenen op wat er gebeurt?

Bruikbaarheid

Voegt de participatie iets concreet toe aan de leefsituatie? Wordt deze meerwaarde als wenselijk of betekenisvol
ervaren door de ouders en het kind? En is het resultaat in verhouding tot de inspanningen die ouders en kind ervoor
moeten doen?
•
•
•

Sluit het aanbod zelf voldoende aan bij de leefwereld/ bij concrete vragen en wensen?
Sluit de begeleiding voldoende aan bij de leefwereld? Kan de begeleiding het eigen referentiekader overstijgen?
Is er indien nodig extra ondersteuning om z’n weg te vinden?

