
Keano (11) ‘We moesten zelf nadenken over de 
vragen en dat was best lastig. De antwoorden 
waren niet op internet te vinden. Wat moet je 

doen als je je niet meer veilig voelt thuis?  
Het laat je anders nadenken over je eigen leven.’

Samen met deze partners hebben we de kinderen en de juf van groep 7 van Basisschool 
de Stappen laten meedenken, meepraten en meedoen aan het thema ‘wonen doe je 
thuis’. De centrale vraag van dit onderzoek luidde:

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen  
een goed thuis hebben?

Tijdens de dialoogsessie presenteerden de kinderen hun adviezen en inzichten en gingen 
hierover met Projectgroep Tilburg in gesprek. Door meer partijen te betrekken bij dit 
vraagstuk en zo het eigenaarschap groter te maken, hoopt de projectgroep meer impact 
 te maken met de uiteindelijke adviezen en inzichten van kinderen.  Meedoen met de  
Raad van Kinderen is niet vrijblijvend! De verschillende organisaties investeren hun tijd en 
commitment en dienen waar mogelijk de adviezen op te volgen en in ieder geval terug te 
koppelen wat ze ermee gaan of kunnen doen.

Infographic Raad van Kinderen Tilburg 2019

In het schooljaar 2018-2019 is de Raad van Kinderen van start gegaan. In dit project van 
de Missing Chapter Foundation worden kinderen van groep 7 gevraagd om mee te 
denken over thema’s. De stem van kinderen is belangrijk omdat ze er recht op hebben 
en omdat hun creatieve denkkracht beslissingen beter maakt. De Missing Chapter 
foundation agendeert, helpt besluitvormers en faciliteert op allerlei manieren 
gelijkwaardige dialoog tussen generaties. 

De dialoog ging over de vraag: Hoe zorgen we dat ieder kind in 
Tilburg een goed thuis heeft? Daarvoor moet eerst onderzocht 
worden wat er precies nodig is voor een goed thuis. 

Daarop komen de kinderen met de volgende tips: 
• Dat je een eigen plek hebt waar je je kunt terugtrekken. 
• Dat er iemand is die voor je zorgt als je ziek bent. 
•	 Dat	je	de	vrijheid	hebt	om	dingen	te	kunnen	doen	die	je	fijn	

vindt, maar dat er wel regels zijn die structuur bieden. 
Bijvoorbeeld afspraken over speeltijd op de Playstation. 

• Ook de dosering is belangrijk. Te veel spullen heb je niet nodig, 
dat kost onnodig veel geld en je struikelt erover. Aandacht is 
wel noodzakelijk, maar ook hiervoor geldt: niet te veel. 

Algemene verbeterpunten voor organisaties:
• Individuele ruimtes voor kinderen
• Geen grote hoeveelheden nieuw speelgoed, wel voldoende 

creatief materiaal
• Schone (en verzorgde) ruimtes
• Toegang tot (multi-)media
• Aandacht voor het kind, kind in beeld

Naast een dak boven je hoofd met goede voorzieningen, is 
veiligheid een voorwaarde. Als het thuis niet veilig is, heeft dat 
namelijk ook impact op de rest van je leven. Veiligheid betekent 
niet alleen dat je niet wordt geslagen en dat er niet wordt 
geschreeuwd, maar ook dat je elkaar kunt vertrouwen. 
Veiligheid is niet alleen belangrijk thuis, maar ook in je eigen 
straat en buurt.

Als het niet goed gaat thuis, dan is het belangrijk dat je er goed over 
kunt praten. Bij voorkeur met je ouders, maar als dat niet kan dan 
kan je ook goed praten met familie, de leerkracht of met mensen 
die je vertrouwt. Daarvoor is het belangrijk dat je iemand al langer 
kent, denken de kinderen. 

Algemene verbeterpunten voor organisaties:
• Zo veel mogelijk het eigen netwerk in tact laten
• Gebruik maken van vertrouwde contacten en geen wisselende 

gezichten
• Gericht inzetten van gesprekken samen met ouders en kinderen
• Een eigen aanspreekpunt of coach per kind, een ander dan de 

ouders hebben
• Langere periodes van aanwezigheid, een hele dag of week ipv 

meerdere, losse, korte  afspraken

Er wordt gevraagd hoe de Raad van Kinderen denkt over het in 
huis nemen van een pleegkind. Sommige kinderen lijkt het 
prima om een kind in huis op te nemen. Het kan gezellig zijn als 
je geen broertjes en zusjes hebt en je ouders veel werken. 
Sommige kinderen zien ook bezwaren. Ze gunnen de 
pleegkinderen wel een plek, maar denken dat er thuis niet 
genoeg ruimte voor is, of dat het financieel lastig wordt. 

Belangrijk is in elk geval dat ouders kinderen meenemen in de 
besluitvorming als ze overwegen om een pleeggezin te worden. 
De kinderen vinden het woord ‘pleegouder’ alleen niet zo’n goede 
benaming. Het zou voor schaamte kunnen zorgen, of je zou het 
woord verkeerd kunnen interpreteren. Misschien zou een andere 
benaming beter zijn. 

Tot slot is het belangrijk om nieuwe gezinnen te werven, 
aangezien er niet genoeg pleegouders zijn. Dit kan bijvoorbeeld 
met reclameposters. Maar hang de reclameposters dan wel 
vooral op plekken waar ouders komen.

Algemene verbeterpunten voor organisaties:
• Meer aandacht voor het tekort aan pleeggezinnen (ludieke 

posters en een lied gemaakt door de kinderen)
• Ontwikkel lesmateriaal voor (basis-)scholen over de onder-

werpen die bijdragen aan een goed thuis zoals pleegouders  
en veiligheid.

• Actief in de eigen organisatie aandacht vragen voor dit tekort
• Maak bij de werving van pleegouders een goede afweging  

waar je reclame ophangt. Bewust afwegen of het nodig is dat 
kinderen de posters ook lezen als het gericht is op ouders.  
Ook bij onderwerpen als vechtscheidingen, lotgenoten-
contacten, rookbeleid, etc.

• Betrek kinderen actief bij een keuze om pleegouder te worden, 
maar ook bij andere keuzes die impact hebben op hun leven 
zoals verhuizen.
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#jongerennetwerk

Jens (11) ‘Thuis is een plek 
waar je rustig kan worden.’

Mara (11) ‘Bij Sterk Huis wonen  
kinderen die zonder vader of moeder 

moeten leven; ik heb me nooit 
gerealiseerd dat dat gebeurde.’

Yasemine (11) ‘Bij Sterk Huis zag het er erg goed 
uit. Je hebt meerdere plekken om te spelen. 

Het was veel beter dan ik had verwacht.’

Een goed thuis Veiligheid Pleegouders

Estee (11) ‘Een fijn thuis 
betekent: een schoon huis. Dat je 

ook een plekje hebt om te 
spelen. Dat je goede ouders hebt 

en een speeltuin in de buurt.’ 

Saar (10) ‘Een goed huis is dat je er goed kunt 
wonen en een eigen kamer hebt waar je kunt 

zitten. En dat je het niet koud hebt.’ 
Robin (10) ‘Je hebt mensen nodig om mee te praten, 

anders gaan kinderen hun gevoel opkroppen.’ 

Stacey  (11) ‘Iedereen heeft een dak 
boven zijn hoofd nodig. En ook wat 
teken- en knutselspellen, en het 

liefst toegang tot een computer en 
telefoon zodat je met je eigen 

familie kunt praten.’ 

Zoë  (10) Veilig is dat je lief  
wordt behandeld.’ 

Sem  (11) ‘Als je niet thuis kunt 
blijven en naar een opvangplek moet, 
is het is fijn als de opvangplek in je 
eigen buurt is. Dan kan je naar je 

eigen school blijven gaan en wonen je 
vrienden nog in de buurt.’ 

Keano (11) ‘Je zou kunnen zorgen voor 
een thuiscoach, iemand waar je naar 
toe kunt gaan als je problemen hebt.’  

Zoey (11) ‘Ik zou best een 
pleegkind in huis willen. Ik ben 

enig kind en mijn ouders zijn veel 
weg. Het lijkt me gezellig.’ 

Fien (12) ‘Ik moet mijn opa en oma vaak helpen 
met internet. Dan zeggen ze na een hele tijd: 

‘We snappen het nog steeds niet!’  
Ik antwoord dan: ‘Het is niet erg als je het  

niet begrijpt. Ik leg het nog wel een keer uit.’ 

Brabant   Zeeland

Anna (10) ‘Je kunt ruzies oplossen 
door een goed gesprek te houden 
met ouders en kinderen samen.’ 

Mara (10) ‘Of dat er, als er problemen 
zijn, af en toe een coach een week bij 

jou komt wonen die kijkt hoe je de 
ruzies kunt oplossen. ’  

Anna  (11) ‘Mijn opa en oma hebben net een nieuwe telefoon. Ik heb ze 
anderhalf uur geholpen en ze snapten het nog steeds niet. Maar het komt 
wel. Elke keer als ik terugkom en weer wat uitleg, snappen ze weer meer.’ 

WERKBEZOEK

Op	15	april	hebben	de	kin
deren	een	werk

bezoek gebracht aan Sterk Huis. Daar hebben 

zij gesproken met medewerkers en een kijkje 

genomen in een gezinsvervangend huis.  

Naar aanleiding van het bezoek zijn zij aan  

de slag gegaan met vragen als: Wat vinden  

wij een goed thuis? Wat is er belangrijk als je 

eigen huis geen thuis meer kan zijn? 

DIALOOGSESSIE

Op	13	juni	presenteerden	aan	directie	 
en medewerkers van verschillende 
stake-holders uit de stad Tilburg, namelijk 
Bibliotheek Midden-Brabant, Regio Hart 
van Brabant, R-Newt Kids, Zorgbelang 
Brabant, Sterk Huis, Gemeente Tilburg, 
Wonen BreBurg en SMO-Traverse. Tijdens 
de dialoogsessie is onderzocht wat ervoor 
nodig is om als jeugdzorgorganisatie, 
beleidsmaker of jeugdhulpverlener echt 
naar kinderen te luisteren en te komen tot 
een gezamenlijke aanpak. 

GEMEENTE TILBURG

De projectgroep Tilburg die de Raad van 

Kinderen mogelijk maakt bestaat uit:

• Gemeente Tilburg

• Bibliotheek Midden-Brabant

• SMO-Traverse

• Jongerennetwerk – Samen met de Jeugd

• Wonen Breburg

• Sterk Huis

• R-Newt Kids 

• Zorgbelang Brabant


