
Handreiking over de financiering
van een Kies&Co kinderwijkraad

SAMENVATTING 

Een kinderwijkraad is een platform waar kinderen tussen de 9 en 12 jaar over democratie leren en 
democratische vaardigheden ontwikkelen. Een kinderwijkraad brengt kosten met zich mee maar heeft 
geen eigen inkomsten waar die kosten mee gedekt kunnen worden. Het is te vergelijken met de 
gemeenteraad, die heeft ook kosten maar geen eigen inkomsten. De kosten van een gemeenteraad 
worden gedekt door de gemeente. Dat is logisch want de gemeenteraad doet waardevol werk voor 
alle mensen die in de gemeente wonen. Om de vraag te beantwoorden hoe kinderwijkraden financiele 
steun kunnen vinden is het niet alleen belangrijk om overzicht van de kosten te hebben maar ook 
inzicht in de waarden die een Kies&Co kinderwijkraad realiseert. Kies&Co heeft hier een model voor 
ontwikkeld: het Kies&Co Waardenmodel. In dit document wordt dit model beschreven. 

LEESWIJZER 

Dit document maakt onderdeel uit van een 
informatiepakket bestaande uit: 
1. Video van Romaisa (12jaar)
2. Animatiefilmpje 
3. Werkschrift voor lokaal coördinatoren
4. Handreiking voor gemeenten
    Informatiebrief voor scholen 
    Informatiebrief voor welzijnsorganisaties
5. Handreiking over financiering 
6. Websites kinderwijkraden

Kijk op www.kiesenco.net en 
www.kinderwijkraad.nl voor  
wie we zijn en wat we doen!

INHOUDSOPGAVE VAN DIT DOCUMENT

1.Kies&Co Waardenmodel 
    1.1  Over de waarden 
    1.2  Over de activiteiten 
    1.3  Over de kosten 
2. Dekken van de kosten 
3. Hoe heeft Kies&Co zelf de kosten gedekt? 

Bijlagen:
 I   Schema Waardenmodel 
II   Voorbeeldbegroting

JE BENT NU HIER

WAT IS EEN KIES&CO
KINDERWIJKRAAD?

HOE START JE
EEN KIES&CO

KINDERWIJKRAAD?

HOE FINANCIER 
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KINDEREN UIT?
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KINDERWIJKRAAD VOOR
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WELKE KINDERWIJK- 
RADEN HEEFT 
KIES&CO OPGEZET?
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1. KIES&CO WAARDENMODEL
 
Om de vraag te beantwoorden waar kinderwijkraden financiële steun kunnen vinden is niet alleen 
een overzicht nodig van de kosten die een kinderwijkraad met zich meebrengt. Belangrijker is inzicht 
te krijgen in waarom deze kosten gemaakt moeten worden: welke waarden worden met een kinder-
wijkraad gerealiseerd en hoe hangen kosten en waarden met elkaar samen? We hebben hier een 
model voor ontwikkeld: het Kies&Co Waardenmodel. 

Het waardenmodel legt logische verbanden tussen de gewenste waarden en de noodzakelijke kosten 
die daarmee gepaard gaan. De slogan van Kies&Co is immers niet voor niets: Wie zaait, zal oogsten. 
Om te kunnen oogsten, moet eerst worden gezaaid. 

Het Kies&Co Waardenmodel is het resultaat van 10 jaar praktijkervaring (zie voor meer hierover 
verderop onder Hoofdstuk 3). Het waardenmodel redeneert vanuit waarden terug naar kosten. Het 
model begint met de vraag: welke waarden creëert een Kies&Co kinderwijkraad?  Dan volgt logisch 
de vraag: wat is er nodig om deze waarden te realiseren? 

De vraag “Wat is er nodig’ ligt aan de basis van elke stap in het model: 
Stap 1: Welke waarden creëert de kinderwijkraad?
Stap 2: Welke activiteiten zijn hiervoor nodig? 
Stap 3: Welke kosten gaan daarmee gepaard?

Kies&Co Waardenmodel

 

Leeswijzer:
Het Kies&Co Waardenmodel werkt van rechts (= de beoogde waarden) naar links (= wat is ervoor 
nodig om de waarden te realiseren?). Zie  voor het model op A4 formaat Bijlage I.



TOELICHTING OVER HET KIES&CO WAARDENMODEL

OVER DE WAARDEN

Democratisch burgerschap in wijken waar schaarste heerst
Kinderwijkraden bieden kinderen de ervaring dat ze dingen zelf voor elkaar kunnen krijgen en hoe ze 
dat kunnen doen. Ze leren wensen op elkaar af te stemmen, daar plannen voor te maken en die door 
samenwerking te realiseren. In wijken waar schaarste heerst krijgen kinderen zo de kans om contact- 
en procesvaardigheden te ontwikkelen die ze in het gangbare leven niet makkelijk kunnen ontplooien.

Insluiting door meedoen
Een kinderwijkraad is een boven- en naschoolse activiteit van, door en voor alle kinderen in de wijk. 
Het brengt kinderen samen die in de wijk soms met de rug naar elkaar toestaan. Kinderen tussen wie 
in de dagelijkse praktijk veel afstand bestaat, werken het hele schooljaar met elkaar samen. Zo doen 
ze van jongs af aan ervaring op om samen ergens de schouders onder te zetten.

Kansrijk opgroeien
Voor kinderen vormt de wijk hun primaire leefomgeving: ze wonen er, hun vrienden wonen en spelen 
er, ze gaan er samen naar school. Kinderen zien en weten daardoor veel van hun wijk, wat er leuk is 
en wat niet. Dat laatste moeten ze vaak passief ondergaan. Met een kinderwijkraad krijgen ze een 
mogelijkheid om situaties aan de orde te stellen en het zo beter te krijgen in de wijk.

Vitale wijk
Kinderen van groep 6, 7 en 8 van alle scholen uit de wijk maken samen plannen en stemmen voor een 
top-3 die de kinderwijkraad als opdracht krijgt om te realiseren. De kinderwijkraad onderhoudt zelf 
contacten met bewoner en organisaties in de wijk en in de stad, van wijkraad de wijkagent tot 
wethouders, ambtenaren en politici. Zo worden netwerken in de wijk verstevigd en verrijkt.

OVER DE ACTIVITEITEN

In een kinderwijkraad ontdekken kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool ‘rollen van 
betekenis’ die ze zich door oefening gaandeweg eigen maken. Kinderen gaan zelf plannen maken, 
stemmen voor de meest belangrijke plannen die de kinderwijkraad vervolgens als opdracht krijgen 
om het dat jaar uit te voeren. Voor een overzicht van de activiteiten van een kinderwijkraad, zie het 
Werkschrift voor lokaal coördinatoren en de Handreiking voor gemeenten.

OVER DE KOSTEN

Een kinderwijkraad starten en elk jaar weer draaien betekent dat diverse activiteiten op diverse 
locaties met diverse organisaties en mensen op elkaar moeten worden afgestemd. 
Een kinderwijkraad brengt zo elk jaar een aantal basiskosten met zich mee:
* Democratielessen op school 
* Installatie van de kinderwijkraad
* Wekelijkse begeleiding (na schooltijd) van de kinderwijkraad bij het uitvoeren van de plannen 
* Verslag leggen en stokje overdragen aan de volgende kinderwijkraad

Wat de uiteindelijke kosten zijn van een kinderwijkraad is elk jaar weer afhankelijk van de plannen 
(=materialen) en van de lokale omstandigheden (bijv. wel of geen huur voor de locatie). 

Zie bijlage II voor een voorbeeldbegroting.



2.  DEKKEN VAN DE KOSTEN

Net als de gemeenteraad is een kinderwijkraad geen bedrijf of organisatie die zelf omzet maakt. Een 
kinderwijkraad heeft ondersteuning nodig van mensen en organisaties om zich heen. Door samen-
werking met gemeente en andere organisaties kan een Kies&Co kinderwijkraad onderdeel worden 
van lopende budgetten in het sociaal domein. 

De gemeente: 
Een kinderwijkraad raakt diverse beleidsterreinen waar de gemeente zich op richt, van armoede-
bestrijding tot leefbaarheid. De gemeente is daarmee een natuurlijke partner om samen te zorgen 
dat de kosten van een kinderwijkraad gedekt kunnen worden.

De provincie: 
Veel gemeenten hebben wel een of meer wijken die worstelen met schaarste. Door de gemeenten 
aan elkaar te verbinden voorkom je dat elke wijk en elke gemeente het wiel opnieuw uit moet vinden. 
Want de problematiek in deze wijken is vaak vergelijkbaar, alleen de cultuur en sfeer is in elke wijk 
anders. Door ervaringen uit te wisselen raken kinderen, begeleiders en betrokken instanties 
geïnspireerd door vergelijkbare oplossingen die in elke wijk weer anders vorm kunnen krijgen. 
In Limburg heeft de provincie hier een project voor opgezet (zie verderop).

De scholen:
Vanwege de Wet Burgerschapsonderwijs zijn scholen verplicht democratie en burgerschap in hun 
lesmateriaal op te nemen. Scholen kunnen met de Kies&Co lesmaterialen zowel aan de leerdoelen 
Burgerschapsonderwijs voldoen én vorm geven aan hun brede functie in de wijk.

Overige instanties:
Ook andere lokale instanties kunnen een structurele bijdrage leveren aan de kinderwijkraad vanwege 
hun eigen doelstelling. Zo deelt de kinderwijkraad belangrijke waarden met de lokale woningbouw-
corporatie (zoals leefbaarheid) en met de welzijnsorganisatie (zoals kansrijk opgroeien en insluiting 
door meedoen). 

Fondsen:
Fondsen financieren vaak geen structurele kosten maar voor eenmalige (evenementen) of kort-
lopende kosten zijn ze vaak een goede partner. Ook kun je voor specifieke plannen samenwerken 
met specifieke organisaties zoals de kinderwijkraad heeft gedaan met Veilig Verkeer Nederland voor 
plannen over verkeersveiligheid. 

Speciale omstandigheden:
Soms zijn er speciale omstandigheden, in de wijk, de gemeente, landelijk of – nu met corona - wereld-
wijd waardoor er speciale mogelijkheden beschikbaar worden gesteld. Zo heeft het Nationaal 
Programma Onderwijs voor de komende jaren een fonds beschikbaar om leervertragingen bij 
kinderen te voorkomen en tegelijkertijd nieuwe vormen van en/of aanvullingen op onderwijs te 
creëren.



 1.3 HOE HEEFT KIES&CO ZELF DE KOSTEN GEDEKT? 

Kies&Co heeft in verschillende steden in Nederland kinderwijkraden opgezet. Dat begon 10 jaar 
geleden door gewoon te dóen. Kies&Co begon als een persoonlijk initiatief van een paar mensen in 
Amersfoort. De effecten op de kinderen waren zo indrukwekkend dat zij graag andere kinderen hier 
ook mee wilden helpen. Maar ze hadden in andere steden geen contacten met mensen en instanties. 

Het KANSfonds bood hulp en later ook het ministerie van Sociale Zaken. Zo kregen zij de kans om 
verspreid over Nederland, van Leeuwarden tot Roermond, kinderwijkraden op te zetten en ervaring 
op te doen over wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van een kinderwijkraad. Een kinder-
wijkraad zet je immers niet op voor 1 jaar. Een kinderwijkraad start je om te blijven bestaan. 
Dat betekent dat een kinderwijkraad niet alleen opstartkosten met zich meebrengt maar ook 
structurele middelen nodig heeft om te kunnen bestaan. 

In alle wijken waar een Kies&Co kinderwijkraad de afgelopen jaren is gestart hebben de betreffende 
gemeenten dit financieel ondersteund. In de praktijk blijkt dat dit veel voorbereidingstijd met zich 
meebrengt. Het kost tijd om gemeenten en andere relevante instanties vertrouwd te maken met 
de werking van een kinderwijkraad. Om dit proces te ondersteunen heeft de provincie Limburg een 
programma Structuurversterking kinderwijkraden opgezet met als doel provincie-breed een voedings-
bodem te creëren voor gemeenten om bekend te raken met de waarde van kinderwijkraden in wijken 
die worstelen met schaarste (van armoede tot krimpgebieden en wijken die kampen met verschraling 
van het sociaal klimaat). 

Met de ondersteuning van deze organisaties heeft Kies&Co tien jaar ervaring op kunnen doen. We 
willen onze ervaringen graag delen en iedereen inspireren om ook kennis en ervaringen met elkaar 
te blijven delen. Zo kunnen we samen zorgen dat alle kinderen kansrijk opgroeien. Jong geleerd, oud 
gedaan!

CONTACT

Wil je ondersteuning bij het opstellen van een begroting, 
wil je zelf een waardenmodel ontwikkelen of heb je andere vragen? 

Neem contact met ons op via: info@kiesenco.net of bel: 06 – 414 505 66.



BIJLAGE I KIES&CO WAARDENMODEL



BIJLAGE II VOORBEELDBEGROTING 

ACTIVITEITEN KOSTEN TOELICHTING

1. Lokaal coördinator 
Honorarium € 50,- p/u 

a. Voorbereiding*
b. Coördinatie gedurende schooljaar 

c. Reiskosten

€  4.160,- 

€  1.000,- 
€  3.000,-
 
        pm 

 Voorbereiden van de komst van de kinderwijkraad: 20 uur.
De lokaal coordinator begeleidt de kinderwijkraad en begeleidt 
de overige begeleiders van de kinderwijkraad (zie onder 3.)
Reiskosten zijn afhankelijk van de omstandigheden. 

2. Democratieliessen 
Honorarium docent € 50,- p/u

- 3 lessen per groep (6, 7 en 8)
- 1 uur voorbereiding per les 
- 2 terugkomlessen (febr. en mei)
- Lesmaterialen 
- Reiskosten

€     900,-

€     450,- 
€     150,-
€     300,-
        pm 
        pm 

Groep 6, 7 en 8 van alle betrokken basisscholen krijgen in de aan-
eengesloten periode van drie weken 1x per week democratieles.

9 lessen per school** 
1 voorbereidingsuur per week
Elke groep krijgt 2 terugkomlessen in de loop van het jaar*** 
Inbegrepen bij ‘Ondersteuning landelijk netwerk’
Afhankelijk van de omstandigheden

3. Installatie kinderwijkraad (1 middag)
Kinderen kunnen zich gedurende de 
lesperiode aanmelden 

- Huur locatie 
- Materialen en catering 

€     100,- 

        pm
        pm

Na afloop van de lesperiode wordt de kinderwijkraad geïnstal-
leerd (door de wethouder) 

Afhankelijk van locatie (gemeente, school, buurthuis) 
Materialen zijn inbegrepen bij ‘Ondersteuning landelijk netwerk’ 
Catering is afhankelijk van locatie.

4. Bijeenkomsten van de kinderwijkraad
(ca 26 weken per jaar) 

- Lokaal coordinator 
- Overige begeleiders
- Locatie 
- Materialen
- T-shirts en banner met logo 
- Uitwisseling/ werkbezoeken 
- Plannen uitvoeren 

€   1.810,- 

          -
€  1.040,- 
        pm
€     520,-
€     250,- 
        pm
        pm

Wekelijks na schooltijd

26 weken x 1,5uur p/w, kosten vallen onder post 1. 
2 begeleiders x 26 weken x 4 uur p/w x vergoeding van € 5,- p/u
Afhankelijk van waar de kinderwijkraad bij elkaar komt
€ 2,- per kind per week bij een kinderwijkraad van 10 kinderen 
Kinderen maken zelf een logo voor op hun t-shirt, kosten banner 
zit inbegrepen in ‘Ondersteuning landelijk netwerk’ 

5. Ondersteuning landelijk netwerk €  2.000,- 
========

Stelpost voor lesmaterialen/ methode/ werkschrift/ opzetten en 
onderhouden website/ training en coaching lokaal coördinator

Totaal €  8.970,-

* De start van een kinderwijkraad loopt bij voorkeur samen met de start van een nieuw schooljaar. In de periode jan. t/m 
juli bereidt de lokaal coördinator de komst van de kinderwijkraad voor in samenwerking met buurtbewoners, scholen en 
instanties in de wijk. 
** Let op: dit bedrag geldt voor de lessen voor 1 school. Bij voorkeur doen alle scholen in de wijk mee. Deze post moet dus x 
het aantal scholen worden opgenomen. 
*** De kinderwijkraad doet twee keer per jaar aan alle kinderen verslag over de voortgang in de uitvoering van de plannen.


