
  

Wat we in Utrecht willen met kinder-/jeugdparticipatie  
 

In het kort gaat het om:  

 

(1)  voldoende toegang tot begrijpelijke informatie,  

(2)  gehoord worden,  

(3)  serieus genomen worden,  

(4)  terugkoppeling krijgen over de beslissing die is genomen en  

(5)  de mogelijkheid krijgen om te klagen over de beslissing.  

 

1. Zorg voor een goede voorbereiding zodat het kind goed geïnformeerd een mening 

kan vormen. 

Kinderen moeten worden geïnformeerd over het recht om hun mening te geven in 

zaken die hen raken en over de impact die hun mening kan hebben op de 

uitkomsten. Het is belangrijk dat het kind weet wat de mogelijke gevolgen van 

participatie zijn en welke mogelijkheden er zijn om hun mening te delen (zelf of via 

een vertegenwoordiger). Onderdeel van de voorbereiding is ook dat het kind weet 

wanneer, hoe, waar en met wie de communicatie plaatsvindt. Het kind heeft hierin 

een belangrijke stem. 

 

2. Stel het kind in staat zijn/haar mening vrijelijk te uiten. 

De omgeving waar het gesprek plaatsvindt is belangrijk, maar ook de houding en 

vaardigheden van de volwassene. 

 

3. Maak een inschatting van de vaardigheden van het kind en geef passend gewicht aan 

de mening van het kind. 

Per kind moet worden gekeken of het kind in staat is om een eigen mening te 

vormen. De mening van het kind moet serieus worden genomen en een belangrijke 

rol spelen in de besluitvorming. 

 

4. Koppel terug wat met de mening van het kind is gedaan.  

Onderdeel van het participatieproces is dat het kind geïnformeerd wordt over de 

beslissing en de rol die de mening van het kind in de besluitvorming heeft gespeeld. 

Deze terugkoppeling is noodzakelijk om het kind te laten weten dat het kind serieus 

genomen wordt. Bovendien maakt terugkoppelen het mogelijk voor een kind om te 

reageren op de beslissing. 

 



5. Stel het kind in staat om in verweer te komen tegen een beslissing. 

Er moeten klacht-, bezwaar- en beroepsprocedures zijn voor kinderen die vinden dat 

ze onvoldoende gelegenheid hebben gekregen om hun mening te geven of vinden 

dat hun mening onvoldoende is meegewogen. 

 

  

Meer weten 

Het Kinderrechtencomité geeft vijf noodzakelijke stappen voor betekenisvolle participatie 

van kinderen (CRC/C/GC 12 par. 40 t/m 47.  

Zie ook: https://www.defenceforchildren.nl/kinderrechten 

 

https://www.defenceforchildren.nl/kinderrechten

