
Informatiebrief voor welzijnsorganisaties 

SAMENVATTING 

Een Kies&Co kinderwijkraad is een platform waar kinderen tussen de 9 en 12 jaar kennis op doen over 
democratie en democratische vaardigheden ontwikkelen. Een Kies&Co kinderwijkraad gaat uit van 
‘ervarend leren’, dat wil zeggen: niet praten maar (zélf) doen. Kinderen hebben echter zelf geen 
doorzettingsmacht, dat wil zeggen: de macht om wensen en beslissingen daadwerkelijk te realiseren. 
Daar hebben ze mensen en organisaties in de wijk en gemeente voor nodig. Welzijnsorganisaties 
kunnen hier een bijzondere rol in spelen. 

In deze informatiebrief bespreken we hoe welzijnsorganisaties een kinderwijkraad met raad en daad bij 
kunnen staan. Dat is waardevol want een Kies&Co kinderwijkraad vormt een belangrijke signaalpost en 
vindplaats voor beroepskrachten én een plek voor oplossingen voor kinderen die opgroeien in 
kwetsbare omstandigheden. 

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. Over de start van een kinderwijkraad 
2. Over de bijeenkomsten van een  
     kinderwijkraad
     2.1 Mensen uit de wijk
     2.2 Soort activiteiten 
     2.3 Vaste en flexibele begeleiders 
     2.4 Lokaal coördinator 
3. Een plek voor oplossingen 

JE BENT NU HIER

WAT IS EEN KIES&CO
KINDERWIJKRAAD?

HOE START JE
EEN KIES&CO

KINDERWIJKRAAD?

HOE FINANCIER 
JE EEN KIES&CO

KINDERWIJKRAAD?

HOE LEGGEN WE
DEMOCRATIE AAN
KINDEREN UIT?

WAT BETEKENT EEN
KINDERWIJKRAAD VOOR
BEROEPSKRACHTEN?

WELKE KINDERWIJK- 
RADEN HEEFT 
KIES&CO OPGEZET?
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1. OVER DE START VAN EEN KIES&CO KINDERWIJKRAAD

Een kinderwijkraad start elk jaar weer met democratielessen op school, daar werken de kinderen aan 
plannen voor de wijk die de kinderwijkraad als opdracht meekrijgt om uit te voeren. Deze democratie-
lessen vinden plaats in drie aaneengesloten weken en worden afgesloten met de installatie van kinderen 
die zich vrijwillig hebben aangemeld om dat jaar mee te doen aan de kinderwijkraad. De kinderwijkraad 
is vanaf dat moment een naschoolse activiteit 
Welzijnswerkers kunnen bij de start de kinderwijkraad helpen met het leggen van contacten met 
sleutelpersonen en -organisaties in de wijk en het vinden van een locatie voor de installatie en 
wekelijkse bijeenkomsten van de kinderwijkraad.

2. OVER DE BIJEENKOMSTEN VAN DE KINDERWIJKRAAD

2.1 Mensen uit de wijk 

De kinderwijkraad is een zelfstandige activiteit van kinderen onder begeleiding van volwassenen. 
Begeleiders zijn bij voorkeur mensen uit de wijk of mensen die sterk met de wijk verbonden zijn. 
Want kinderen voelen haarfijn aan of begeleiders weten wat er in de wijk speelt. En dat is veel meer 
dan alleen de zichtbare zaken zoals zwerfafval. De onzichtbare zaken – de cultuur, de sfeer in de wijk, 
wat er achter de voordeur speelt – zitten vaak ook verborgen achter de plannen van de kinderen. 
Het goed begeleiden van een kinderwijkraad betekent dan ook dat je de sfeer in de wijk moet kunnen 
aanvoelen. Het begeleidersteam van een Kies&Co kinderwijkraad bestaat dan ook bij voorkeur uit 
bewoners uit de wijk. 

Welzijnswerkers kunnen de kinderwijkraad helpen met de werving van begeleiders onder bewoners 
in de wijk. 

2.2 Soort activiteiten

Het begeleiden van een kinderwijkraad bestaat in de kern uit drie soorten activiteiten: 
1. Bijeenkomsten voorbereiden, begeleiden en afronden;
2. Acties uitwerken en voorbereiden voor de volgende bijeenkomst
3. Communicatie: de kinderwijkraad is er voor de wijk, belangrijk dus dat de kinderwijkraad 
     communiceert over wat ze allemaal doen. 

Welzijnswerkers kunnen de kinderwijkraad ondersteunen bij het ontwikkelen en onderhouden van 
contacten in de wijk en de communicatie met de wijk. De kinderwijkraad kan bijvoorbeeld een vaste 
plek krijgen in de wijknieuwsbrief. 

2.3 Vaste en flexibele begeleiders 

Een duurzaam begeleidingsteam heeft vaste en flexibele begeleiders nodig. Vaste begeleiders zorgen 
voor de continuïteit zodat de kinderwijkraad elke week daadwerkelijk bij elkaar kan komen. Flexibele 
begeleiders kunnen een handje helpen wanneer kinderen op pad gaan voor onderzoek of een bezoek 
buiten de wijk. 

Welzijnswerkers kunnen de kinderwijkraad ondersteunen als achtervang. Zoals in elke organisatie 
kunnen er in de begeleiding onverwachte dingen gebeuren, bijvoorbeeld dat de kinderwijkraad een 
keer niet op hun gebruikelijke locatie terecht kunnen. Door op de achtergrond ontwikkelingen rond 
de kinderwijkraad te volgen en regelmatig contact te hebben met het begeleidersteam kun je dit 
soort dingen helpen oplossen nog voor er een probleem ontstaat. 



2.4 Lokaal coördinator

Omdat de kinderwijkraad zich zo dicht bij huis afspeelt kunnen gebeurtenissen in de wijk hun weerslag 
hebben op de kinderwijkraad en vice versa: gebeurtenissen binnen de kinderwijkraad kunnen weerklank 
vinden in de buurt. De lokaal coördinator vormt het vertrouwde gezicht van de kinderwijkraad, zeker 
voor de kinderen zelf, en woont bij voorkeur in de wijk. De lokaal coördinator is de eerstverantwoorde-
lijke voor de begeleiding van de kinderwijkraad en heeft daarmee een coördinerende rol ook richting de 
rest van het begeleidersteam.

Welzijnswerkers kunnen de lokaal coördinator ondersteunen bij raad en daad of een luisterend oor van 
een beroepskracht. 

3. EEN PLEK VOOR OPLOSSINGEN

De soort ondersteuning en benodigde inzet van een welzijnsorganisatie is elk jaar weer afhankelijk van 
de samenstelling van de kinderwijkraad. Het ene jaar is er een kleine rustige kinderwijkraad, het andere 
jaar is het een ‘onrustige’ kinderwijkraad waar veel persoonlijke en ‘achter-de-deur’problematiek en 
groepsdynamiek kan meespelen. In die gevallen biedt een structurele ondersteuning van de kinder-
wijkraad een uitkomst. De kinderwijkraad is een signaal- en vindplaats voor interventies en een plek 
voor oplossingen. 

Sociaal-pedagogische ondersteuning van beroepskrachten is waardevol voor zowel de kinderwijkraad 
als voor de welzijnsorganisatie. Structurele samenwerking kan bijvoorbeeld vorm krijgen door een 
jongerenwerker voor een bepaalde periode mee te laten draaien in het begeleidersteam. Bij sommige 
kinderwijkraden draait een jongerenwerker het hele jaar mee. De inzet is dan structureel 1 tot 2 uur in 
de week voor de doorlooptijd van de kinderwijkraad (ca. 20 tot 26 weken). 

CONTACT

Vragen, tips of opmerkingen? 
Neem contact met ons op: via info@kiesenco.net 

Of bel: 06 – 414 505 66.


