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KINDERRECHTEN IN CRISISTIJDEN: NIETS 
IS ONMOGELIJK

Verslag Open Forum 16 december 2020

De voorbije maanden stelden ons voor een enorme uitdaging. We zagen hoe de  
coronamaatregelen een grote impact hadden op het fysieke en mentale welzijn van kinderen en 
jongeren. We zagen hoe hun perspectief weinig of niet aan bod komt binnen het coronabeleid. We 
ondervonden dat er, zeker in het begin van de coronacrisis, een gebrek aan aandacht was voor de 
gevolgen van de coronacrisis op de (rechten van) kinderen en jongeren. Doorheen de coronacrisis 
werd dan ook alsmaar meer duidelijk hoe belangrijk het is ook hun perspectief, hun ervaringen 
en hun stem mee te nemen in het beleid gedurende crisistijden. 

Dit omschrijft meteen ook het doel van het digitaal Open Forum ‘Kinderrechten in crisistijden: 
niets is onmogelijk’ dat Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en Netwerk Jeugdvriendelijk samen 
organiseerden op 16 december 2020: hoe kunnen we de belangen en rechten van kinderen en 
jongeren in crisistijden, zoals bijvoorbeeld een corona-lockdown, zo goed mogelijk bewaken en 
realiseren?

Specifiek lag de focus van het Open Forum op twee grote aandachtspunten binnen dit vraagstuk, 
waarrond we twee workshops organiseerden.

Het Open Forum werd georganiseerd met het oog op het voortbrengen van een interdisciplinaire 
dialoog en uitwisseling. Het doel was wat we de voorbije maanden geleerd hebben te delen, en 
die geleerde lessen te vertalen in tips en aandachtspunten voor de toekomst. 

• Workshop A: Kind- en jeugdvriendelijke communicatie.

Het belang van kind- en jeugdvriendelijke communicatie over de crisis en genomen 
maatregelen. We gingen op zoek naar best practices, gingen in dialoog over 
ervaringen, aandachtspunten en bedenkingen in het communiceren naar kinderen 
en jongeren over crisissituaties. We zochten handvatten om op een kindgerichte en 
toegankelijke manier te communiceren naar, en op maat van, kinderen en jongeren. 

• Workshop B: Hoe co-creatief werken met kinderen en jongeren?

Het belang van participatie en van co-creatief samenwerken met kinderen en 
jongeren doorheen crisisperiodes. Wat zijn de juiste vragen om aan kinderen en 
jongeren te stellen, om samen tot creatieve ideeën en oplossingen te komen?
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Het Open Forum ging van start met een keynote door Ikrame Kastit, co-coördinator van Uit 
De Marge en vice-voorzitter van Kinderrechtencoalitie Vlaanderen. Zij lichtte toe hoe de 
coronapandemie vanuit Uit De Marge werd ervaren en welke acties zij ondernamen om het 
welzijn van kinderen en jongeren zoveel mogelijk te ondersteunen. Daarnaast haalde ze aan 
wat belangrijke leerpunten zijn geweest om het perspectief van kinderen en jongeren zoveel 
mogelijk te garanderen.

Een eerste prioritair aandachtspunt voor Uit De 

Marge in de eerste weken en maanden van de 

coronacrisis was op zoek gaan hoe men kinderen 

en jongeren zoveel mogelijk kon blijven bereiken, 

en hoe de signalen die van onderuit werden 

opgevangen zichtbaar konden gemaakt worden 

voor de rest van de samenleving. Het gegeven 

van ‘van onderuit’ is hier uiterst belangrijk. Als je 

als organisatie, beleid,... kinderen en jongeren in 

maatschappelijk kwetsbare situaties wilt bereiken, 

dan moet je van onderuit werken. Jeugd(welzijns)

werkers en andere eerstelijnswerkers spelen hierin 

dan ook een essentiële rol. Het offline persoonlijke 

contact, de vertrouwensrelatie, kan geen enkele 

online tool of app vervangen. 

Daarnaast was ook het inzetten op kind- en 

jeugdvriendelijke communicatie een belangrijke 

focus. Het vertalen van de eerder ontoegankelijke 

overheidscommunicatie naar begrijpbare, 

visuele en toegankelijke communicatie bleek een 

noodzakelijke opdracht. Er werd ingezet op het 

verspreiden van visueel herkenbare, begrijpbare 

communicatie, in heldere taal die zo min mogelijk 

voor interpretatie vatbaar is. Deze werd verspreid 

via de lidorganisaties van Uit De Marge, via sociale 

media, maar ook in de openbare ruimte via affiches 

op straten en pleintjes. Bijkomend waren ook de 

filmpjes van sleutelfiguren een belangrijke schakel 

in de communicatiestrategie: bekende Vlamingen 

en Brusselaars die specifiek bekend zijn bij kinderen 

en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties, 

maar ook jeugd(welzijns)werkers, hielpen de 

boodschap te verspreiden dat het belangrijk was om 

thuis te blijven. 

Maar een even belangrijke boodschap vanuit 

jeugdwelzijnswerkers was, en is nog steeds, “wij 

zijn nog bereikbaar”. Er werd bijkomend ingezet op 

bereikbaarheid op sociale media, via whatsapp, via 

sms. Ook gingen jeugdwelzijnswerkers heel snel gaan 

rondvragen, digitaal of op straat, deur aan deur, hoe 

het met de kinderen en jongeren ging. Hoe zij de 

eerste lockdown ervaarden, wat hun perspectief was. 

Deze signalen werden in eerste instantie gebundeld 

Keynote Ikrame Kastit - Co-coördinator Uit De Marge

Hoe werd de coronacrisis ervaren door Uit De Marge? Welke acties ondernam Uit De Marge 
om in deze crisistijd het welzijn van kinderen en jongeren zoveel mogelijk te ondersteunen? 
Wat waren belangrijke leerpunten? 

https://www.uitdemarge.be/
https://www.uitdemarge.be/
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en naar verschillende overheden, departementen 

en binnen het middenveld verstuurd, en er werd 

een opiniestuk gepubliceerd met als doel het 

urgentiebesef aan te wakkeren. 

Binnen het coronabeleid was immers een gebrek 

aan aandacht voor het perspectief van kinderen 

en jongeren in maatschappelijk kwetsbare 

situaties. Maatregelen en versoepelingen waren 

hoofdzakelijk op maat van volwassenen, en in 

tweede instantie op maat van kinderen en  jongeren 

uit de middenklasse, waardoor versoepelingen voor 

kinderen en jongeren in kwetsbare situaties minder 

relevant waren. Versoepelingen als het heropenen 

van de dierentuinen, hebben voor kinderen en 

jongeren die in armoede leven weinig meerwaarde 

omdat zij de kostprijs niet kunnen betalen. Door 

blijvende inspanningen en blijvend de ervaringen 

van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties te 

bevragen, kregen een aantal kinderen en jongeren 

uiteindelijk de kans om hun verhaal te vertellen in 

het Vlaams Parlement. Een eerste belangrijke stap 

in het faciliteren van participatie van kinderen en 

jongeren in (corona)beleid. 

Doorheen de crisis werd alsmaar meer duidelijk hoe 

afgesloten kinderen en jongeren leefden, hoe weinig 

ze buiten kwamen en sociale contacten hadden, en 

hoezeer dit een impact had op hun mentaal welzijn. 

Men merkte dat het nodig was de nadruk van de 

communicatie te verschuiven van “blijf in je kot”, 

naar “kom uit je kot”. Het werd duidelijk dat het in 

communicatie naar kinderen en jongeren belangrijk 

is te blijven focussen op het positieve. Op wat wél 

nog, of terug, mag. 

Tot slot: hoewel de focus van de media en beleid 

soms sterk lag op het tegendeel, hebben kinderen 

en jongeren zich heel trouw aan de maatregelen 

gehouden. 

Heb vertrouwen in kinderen en jongeren, hou 

rekening met de context van hun ontwikkeling. 

En heb vertrouwen in jeugd(welzijns)werkers. Zij 

weten immers heel goed wat nodig is. 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/21/opinie-kwetsbare-jongeren/


4

Vanuit de Kinderrechtencoalitie, het 
Kenniscentrum Kinderrechten en het 
Kinderrechtencommissariaat  is tijdens de 
eerste lockdown een grootschalige bevraging 
#jongerenovercorona over de impact van corona 
uitgevoerd. Een van de inzichten hieruit was dat 
kinderen en jongeren, vooral jongeren, vaak 
moeite hadden de maatregelen volledig te 
begrijpen. Het werd duidelijk dat zo’n zaken veel 
meer op maat van kinderen en jongeren  moeten 
vertaald worden. Vanuit die insteek willen we 
reflecteren: hoe kunnen we die communicatie in 

tijden van crisis meer op maat van kinderen en 
jongeren maken? 

We identificeren binnen het proces van kind- en 
jeugdvriendelijke communicatie drie belangrijke 
fases. Hierbinnen werd door de deelnemers 
gebrainstormd welke best practices, tips en 
ervaringen ze hierrond wilden delen, om 
vervolgens hierover met elkaar in dialoog te 
gaan. Hieronder vindt u een samenvatting van 
de meest interessante bevindingen en creatieve 
ideeën per fase. 

Workshop A. Kind- en jeugdvriendelijke communicatie

We gaan op zoek naar handvatten om op een kindgerichte en toegankelijke manier te 
communiceren naar kinderen en jongeren. Hoe kunnen we communicatie optimaal vertalen 
richting kinderen en jongeren?

• Essentieel in het communiceren naar kinderen en jongeren is het behouden van de positieve noot. Wat 
kan nog wél? Waar kunnen ze terecht? Een positievere blik geeft perspectief en heeft een positief effect 
op het mentaal welzijn. Maar durf ook te erkennen dat het een moeilijke periode is voor kinderen en 
jongeren, geef mee dat het niet abnormaal is dat ze het moeilijk hebben en dat aan hen gedacht wordt.  

• In lijn hiermee is het belangrijk in de communicatie aandacht te besteden aan het mentaal welzijn van kinderen 
en jongeren. Meegeven waar men terecht kan en op welke manier  wanneer men het moeilijk heeft en  
nood heeft aan een meer diepgaand gesprek over mentaal welzijn, zorgt voor een gevoel van begrip en 
ondersteuning. 

Promoot actief hulplijnen zoals 1712 en Awel, in het straatbeeld maar bijvoorbeeld ook na 
berichtgeving over mentaal welzijn, eenzaamheid, lockdownfeestjes, of coronamaatregelen. 

• Deel informatie die voor kinderen en jongeren relevant is. Kinderen en jongeren hebben heel veel 
vragen. Vragen specifiek afgestemd op hun leefwereld die in de media, waar de focus ligt op vragen 
van volwassenen, veelal niet beantwoord worden. Ook ontkrachten van complottheorieën en hierover 
duidelijke uitleg geven, op hun maat.

Bundel vragen van kinderen en jongeren en pas communicatie op basis hiervan aan. Doe 
factchecking over corona op maat van kinderen en jongeren, met vragen die zij zelf stellen, 
zonder ingewikkeld jargon.

• Verlies kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties niet uit het oog bij het vertalen van 
de maatregelen en het aanduiden wat wel en niet meer mag. 

INHOUDELIJK
Ten eerste bekijken we het inhoudelijke luik: welke boodschap breng je?

https://www.kinderrechtencommissariaat.be/jongerenovercorona
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• Vertaal de maatregelen specifiek naar de leefwereld van kinderen en jongeren. Er zijn al sterke voorbeelden 
hiervan te vinden, zoals nws.nws.nws en watwat. 

• Focus op visueel aantrekkelijk, kleurrijk, en duidelijk materiaal met pictogrammen en illustraties, dat 
herkenbaar is voor kinderen en jongeren.

• Gebruik beeldende, duidelijke, makkelijke taal, die niet voor interpretatie vatbaar is.
 
Stel kind- en jongerenvriendelijke versies op van belangrijke documenten. 

• Laat kinderen en jongeren zelf aan het woord. Dit kan in meerdere richtingen: kinderen en jongeren in 
contact brengen met het beleid, maar bijvoorbeeld ook getuigenissen van kinderen en jongeren delen. 

• Laat influencers het verhaal vertellen. Zie ‘influencers’ in de brede zin van het woord: niet enkel de 
typische sociale media influencers, maar sleutelfiguren: ook jeugd(welzijns)werkers en andere personen 
in het leven van kinderen en jongeren waar zij naar opkijken en zich aan optrekken kunnen een belangrijke 
schakel zijn in het overbrengen van de boodschap. 

• Hou rekening met verschillen tussen verschillende leeftijdsgroepen.

VORMGEVING
Ten tweede bekijken we de vormgeving van de boodschap: hoe geef je jouw communicatie 
zodanig vorm dat kinderen en jongeren geprikkeld worden om de boodschap te lezen of 
bekijken? Hoe zorg je ervoor dat je boodschap begrijpelijk is? 

• Focus op kanalen die kinderen en jongeren écht gebruiken, waar zij zich thuis (op) voelen. 

• Belang van diversiteit aan kanalen. Hou rekening met de toegankelijkheid van de communicatie voor 
kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Let er op dat communicatie niet enkel online 
plaatsvindt, maar ook offline: outreaching, jeugd(welzijns)werkers, affiches ophangen in publieke ruimte. 

• Rechtstreekse communicatie van beleidsmakers aan kinderen en jongeren. 

BEREIK & TOEGANKELIJKHEID
Ten laatste het bereik en toegankelijkheid van de boodschap. Wat zijn manieren op ervoor te 
zorgen dat de boodschap effectief tot bij àlle kinderen en jongeren geraakt, ook bij degenen 
in kwetsbare situaties? We bekijken dus niet alleen het “hoe communiceer je” en “hoe begrijpen 
ze het”, maar ook “hoe komt het juist tot bij de doelgroep”. Er zijn immers verschillende 
waardevolle initiatieven op vlak van kind- en jongerenvriendelijke communicatie, maar het lijkt 
erop dat niet alle kinderen en jongeren voldoende hun weg daar naartoe vinden.
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Hoe kunnen we communicatie rond crisissituaties optimaal vertalen richting kinderen en 
jongeren, op maat van deze doelgroep?

INHOUDELI JKE  LUIK VORMGEVING BEREIK  & TOEGANKELI JKHEID

Welke boodschap breng je? Hoe prikkel je kinderen en jongeren? Hoe geraakt de boodschap tot bij kinderen en 
jongeren?
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Workshop B. Co-creatief werken met kinderen en jongeren

In deze sessie zoomen we in op cocreatief werken met kinderen en jongeren. We kiezen er 
heel bewust voor om geen reeks methodieken voor te stellen. Wel willen we de deelnemers 
prikkelen met een aantal reflectievragen en -oefeningen en willen we hen uitdagen eigen 
goede en minder goede voorbeelden met elkaar te delen.

1. Wat bedoelen we met co-creatie?

We leggen zowel de nadruk op de Co als op het 
Creatieve. 

De ‘co’ slaat op het samen aan de slag gaan, op 
het samen op zoek gaan naar een consensus over 
hoe een probleem aan te pakken. Die ‘co’ bevat 
ook expliciet een diversiteit aan achtergronden, 
meningen en visies om zo een zo breed mogelijk 
proces te kunnen opzetten.

Het creatieve behelst anders leren kijken, anders 
leren denken en anders leren handelen. Het 
gaat zowel over vaardigheden, kennis als een 
houding die ‘omdenken’ mogelijk maakt en kan als 
dusdanig dus ook versterkt of getraind worden.

Cocreatief werken leent zich bij uitstek tot 
betrokkenheid van kinderen en jongeren, net 
omdat ze vanuit hun eigen leefwereld en hun 
eigen ervaringen een ander perspectief binnen 
brengen en nog veel minder binnen bewandelde 
wegen denken. Ook in crisistijden is het dus meer 
dan zinvol om hen te betrekken. 

Het is immers ook hun recht om betrokken te 
worden en inspraak te hebben in beslissingen 
met impact op hun leefwereld. Het is dan ook 
belangrijk om kinderen en jongeren te erkennen 
als ervaringsdeskundige in die leefwereld en om 
hen een evenwaardige plaats in het proces te 
geven.

Een cocreatief proces opzetten Wanneer je vanuit bovenstaande filosofie een cocreatief 

proces wil opzetten, stel je jezelf een aantal vragen. Gaande van waarom je bepaalde groepen wil betrekken 

tot welke methodieken we gaan gebruiken in het proces. Heel vaak focussen we vooral op die twee vragen 

en ‘vergeten’ we om ook de tussenliggende vragen voldoende aandacht te geven.

Maar net die vragen bepalen mee het succes van je traject. Denk dus ook na over vanuit welke wederzijdse 

verwachtingen je vertrekt, over wanneer je kinderen en jongeren betrekt en welke rol je hen geeft en 

wanneer. Denk ook na over het soort vragen dat je zal stellen.

2. Vertrek vanuit een concreet voorbeeld

Waarom willen we kinderen en jongeren betrekken?

Vanuit welke wederzijdse verwachtingen?

Op welke momenten betrek je kinderen en jongeren?

Wat zijn goede vragen om te stellen aan kinderen en jongeren 
om tot (co)creatieve ideeën en oplossingen te komen?

Welke methodieken en methodes gebruiken we hiervoor?

We vroegen naar enkele goede en minder goede bestaande voorbeelden om van daaruit de reflectie over 
cocreatief werken op te starten. Hieronder volgen een aantal voorbeelden die in de workshop werden 
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gegeven, die zowel goede als minder goede elementen kenden.

• Jongeren over de stad van vandaag en morgen. Tentoonstelling met statements waarop jongeren konden 

aanvullen. Hier was het sterk dat de jeugdorganisatie werd betrokken van bij begin en dat er ondersteuning 

in de co-creatie was door trajectbegeleiders. De groep deelnemers aan het cocreatief project was echter niet 

divers genoeg van bij de start, en dat trajectbegeleiding soms het risico heeft te ‘resultaat gericht’ te werken. 

Ook was opvolging achteraf lastig, waardoor de groep is uiteengevallen na afloop. Geen kans om structureel 

te verankeren in bestaande projecten/aanbod.

• In gesprek geweest met skaters, die luifel sporthal gebruikten als overdekte skateruimte. Dit zorgde voor 
conflicten met andere gebruikers en wandelaars. Door dit gesprek en goede afspraken, loopt dat sindsdien 
goed. Nu in buurt creatief en constructief aan de slag gaan. Samen met kinderen en jongeren buurt gaan 

opwaarderen. Zie Heernisplein Gent, een pleintje waar veel gehangen wordt: groepje jonge creatievelingen 

die op constructieve manier het pleintje aanpakken.

• Plan JOC (Jeugdontmoetingscentrum) was vroeger een jeugdhuiswerking dat gestopt is. Tijd genomen voor 

participatief traject met jongeren in Mortsel (o.a. #Ongehoord). In dit participatief traject werd gewerkt 

met verhalen, met ervaringen rond hoe het is om jong te zijn in Mortsel. Die verhalen werden gebundeld 

per thema en dan geanalyseerd. Maar nu is de vraag hoe hiermee verder gaan: het is niet evident om in 

coronatijd een nieuw verhaal samen met jongeren te gaan schrijven.

3. Wanneer kinderen en jongeren betrekken?

We delen het planningsproces (zie ook www.kids-gids.be voor inspiratie rond kinderen en jongeren betrekken 
bij planningsprocessen) op in een aantal fasen, beginnend bij de analyse of de vaststelling van een nood. Op 
basis van die analyse kies je actiepunten, die je gaat uitwerken en opzetten. Dan volgt de uitvoer van de acties, 
waaraan mensen kunnen deelnemen om tot slot de acties te gaan evalueren.

OPDRACHT Duid op de tijdslijn in het blauw aan wanneer je op dit moment al kinderen en jongeren 
betrekt in zo’n proces. Duid daarna in het roze aan wanneer je hen nog meer zou kunnen betrekken.

Wat opvalt bij het bespreken van deze tijdlijn, is dat we kinderen en jongeren vaak al betrekken in de eerste 
fasen van een proces, maar nog relatief weinig bij de uitvoer en evaluatie van trajecten en acties. Terwijl we 
wel vinden dat kinderen en jongeren daar meer in betrokken mogen en kunnen worden. Als kinderen en 
jongeren niet betrokken worden bij uitwerken, als ze geen zicht hebben op  het resultaat, bestaat de kans dat 
er desinteresse ontstaat. Hen dus meenemen doorheen het hele proces.

Analyse noden Selectie 
actiepunten

Acties uitdenken 
en opzetten

Deelnemen acties Evalueren acties

Voortbouwend op de vaststelling dat we kinderen en jongeren idealiter op elk moment in een beleidsproces 
betrekken, kunnen we gaan kijken welke rollen we kinderen en jongeren geven in die verschillende fasen.

4. Welke rol krijgen kinderen en jongeren?

https://stad.gent/nl/groen-milieu/nieuws-evenementen/proefproject-om-van-heernisplein-leuke-ontmoetingsplek-te-maken
https://stad.gent/nl/groen-milieu/nieuws-evenementen/proefproject-om-van-heernisplein-leuke-ontmoetingsplek-te-maken
http://www.kids-gids.be
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input laten geven

De mogelijke rollen die we op voorhand definieerden:
Informeren – input laten geven – samen handelen – samen beslissen – ki & jo in the lead

Daar werd nog de rol ‘ambassadeur’ aan toegevoegd. Ook binnen jongerengroepen zelf zijn er sleutelfiguren. 
Je kan binnen buurten zo aanspreekpunten zoeken die een rol willen opnemen naar jongeren in hun buurt, 
om info te vertalen, om jongeren te betrekken bij verdere stappen, bij het uitwerken van acties. Op die manier 
kan je drempels ook verlagen in de contacten. 

Analyse noden Selectie 
actiepunten

Acties uitdenken 
en opzetten

Deelnemen acties Evalueren acties

input laten geven

samen beslissen samen beslissen

ambassadeur / brugfiguur

informeren samen handelen

ki & jo in the lead: 
enkel ondersteunen

ki & jo in the lead: 
enkel ondersteunen

Het valt op dat we kinderen en jongeren in die eerste fase (waar we ze momenteel vooral in betrekken) vooral 
een informerende rol geven. Kinderen en jongeren in the lead wordt vooral bij de laatste fasen gezet. We 
zetten ze minder in the lead bij de eerste fases. In principe zou je kinderen en jongeren in elke fase moeten 
kunnen laten mee beslissen, mee handelen en/of in the lead zetten. 

• Bij de eerste fase zit je met een ruim publiek. Je moet dan nog zoeken naar gemotiveerde jongeren. 
Vertrouwen ontbreekt nog, ook tussen jongeren zelf. Dat valt dan soms wel stil. Als het dan niet meteen 
komt, dan gaan we dat zelf doen en dan landen we in latere fasen wel met een kleinere gemotiveerde 
groep. Gaat over voldoende vertrouwen creëren van bij het begin als je ze daar al in mee wil.

• Tijdslijn die we nu opstellen kan ook als cirkel bekeken worden (cf. cirkel uit KIDS). In zo’n cirkelmodel is de 
evaluatie van een project meteen ook een nieuwe analyse van de noden. En dan is het wel opvallend dat 
we kinderen en jongeren in die twee stappen toch een andere rol geven. 

Als je kinderen een andere rol geeft, ga je andere vragen stellen en ga je dus ook andere antwoorden krijgen. 
Het gaat in essentie om het verschil tussen ‘wat wil je?’ en ‘wat heeft de buurt nodig?’

• In Sint-Niklaas geven ze aan kinderen van bij het begin aan bij bvb. een herinrichting wat kan, wat realistisch 
is. Hen duidelijk maken hoe een stad werkt,… Aangeven dat niet alles kan, maar dat hun stem wel even 
veel waard is als hun ouders, als andere inwoners. Focus ook op zorgen dat alle ‘groepen’ kinderen en 
jongeren hun stem kunnen laten horen: bvb. werken met tekenen, door te praten, op andere manieren 
mening geven,…

Dus denk goed na over wie je op welke manier bereikt en of je dan wel alle groepen mee hebt. Sint-Niklaas 
werkt daarom vaak via scholen en tijdens schooltijd. Ook Pictoplay is een goeie tool hiervoor.

5. Stem je vragen af op de antwoorden die je wil

https://k-s.be/kindgerichte-publieke-ruimte/tools-voor-inspraak-en-participatie-bij-publieke-ruimte-projecten/picto-play-een-creatieve-manier-om-kinderen-inspraak-te-geven/
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6. Verwachtingen scherpstellen

Het voorbeeld van Sint-Niklaas toont ook aan hoe 
belangrijk is om verwachtingen (en mogelijkheden) 
van zowel jezelf ten aanzien van het project, de 
deelnemers, de uitkomst, en deze van kinderen 
en jongeren, te expliciteren en op elkaar af te 
stemmen. Vraag in een cocreatief project ook naar 

die verwachtingen. Vermijd veronderstellingen.

Probeer voor de start van het project ook te zorgen 
dat de overlap tussen beide groepen zo groot 
mogelijk is. Hoe sterker de verwachtingen gedeeld 
zijn, hoe meer kans op slagen van het project.

7. Randvoorwaarden en aandachtspunten
Wat is nodig om van cocreatie en participatie een reflex te maken?

• Samen beleid maken vraagt tijd. Belangrijk dat 

je de tijd mag nemen om een goed traject op te 

starten. 

• Investeer in kinderen en jongeren, ook 

als het goed gaat. Zoek jongeren op, werk 

vindplaatsgericht en preventief. Investeer 

in vertrouwen. Werk bijvoorbeeld ook met 

sleutelfiguren en vertrouwenspersonen (kunnen 

ook kinderen en jongeren zelf zijn) om doeltreffend 

te communiceren. Onderschat hier de belangrijke 

positie van de jeugdwelzijnswerker niet! Bevraag 

hen continu: signalen bundelen, zichtbaar maken 

én naar oplossingen zoeken.

• Neem kinderen en jongeren serieus. Geef hen 

eigenaarschap over proces én product en zie hen 

als actieve, evenwaardige burgers en wiens stem 

evenveel waard is als die van volwassenen. Denk ook 

na over hoe je op een ethische manier omgaat met 

wat kinderen en jongeren in zo’n proces vertellen. 

Hoe garandeer je hun rechten? Hoe bescherm je 

hen? Hoe ga je om met moeilijke verhalen of met 

conflicten?  Cf. Guidelines van Plan International

• Vertrek vanuit verhalen, ervaringen, getuigenissen 

van jongeren en geen mening of oordeel vragen 

• Betrek kinderen in elke fase, van bij het begin 

tot ook in de evaluatie. Hou in het oog dat je alle 

kinderen en jongeren mee hebt, dat je met een 

diverse groep aan de slag gaat. Vertrek altijd vanuit 

het perspectief van kinderen en jongeren

• Pak participatie en cocreatie veel bewuster aan. 

Bevraging is geen doel op zich, maar een middel: niet 

enkel bevragen, inzetten op dialoog, luisteren en 

stem geven. Hoe kunnen we jongeren betrekken 

in het ‘opblinken’ van hun ‘imago’? Hoe kunnen 

zij zelf in dialoog gaan met bvb buurt en politie?

• Online kan offline niet vervangen: participatie 

digitaal lukt nog net, maar hoe ook cocreatief aan 

de slag met jongeren om doelen te stellen en acties 

te ontwikkelen? Digitaal bereik je niet iedereen!

• Durf!

• Het gaat om participatie als reflex installeren. Daar is geen kant-en-klare toolkit voor, omdat het ook gaat om 
andere diensten, andere mensen mee te nemen.


