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Geef kinderen een stem!

Geachte leden van de commissie Samenleving,

Vanuit de motie ‘kansen voor ieder kind’ is verzocht om te investeren in een 
kinderraad om zo kennis van kinderen over onderwerpen die henzelf aangaan 
optimaal te benutten. Er zijn landelijk vele variaties op een kinderraad ontstaan. 
Daarbij gaat het van een kinderraad die zich richt op het ervaren van een 
democratisch proces tot een kinderraad die jongeren actief wil laten participeren, en 
daadwerkelijk inspraak geeft in beleid.

Het is belangrijk dat kinderen een stem hebben in beleid en besluitvorming 
over onderwerpen die hen aan gaan, en actief kunnen participeren. Daarbij wordt 
niet ingezet op een structurele kinderraad, maar op flexibele momenten en 
onderwerpen door het jaar heen waar jeugdigen actief wordt gevraagd mee te 
denken. In deze brief maken we inzichtelijk op welke wijze kinderen en jongeren 
nu al actief participeren. Daarnaast wordt toegelicht hoe we participatie van 
jeugdigen verder willen benutten binnen de gemeente, zodat het een nog 
vanzelfsprekender onderdeel wordt bij onderwerpen die van belang zijn in het leven 
van Haarlemse jeugdigen.

Huidige participatie van kinderen en jongeren
Op een aantal beleidsterreinen is participatie van jeugdigen al een vanzelfsprekend 
onderdeel in de besluitvorming. Zo is er bij de invulling van meerdere 
speeltuinterreinen en schoolpleinen actief geparticipeerd door kinderen, 
bijvoorbeeld bij de herinrichting van het Pretoriaplein en de totstandkoming van 
‘groene schoolpleinen’.

Op het armoedebeleid worden kinderen gevraagd hoe zij kinderen in 
armoede zouden willen helpen. Via gastlessen op basisscholen en voortgezet 
onderwijs over armoede, worden ideeën opgehaald bij de jeugdigen hoe zij denken 
dat jeugdigen in armoede het beste worden geholpen. Om te ervaren hoe democratie 
in elkaar steekt organiseert ProDemos jaarlijks een rondleiding door het stadhuis en 
krijgen leerlingen van basisscholen uitleg over de gemeenteraad. Daarnaast leren
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kinderen spelenderwijs hoe democratie in elkaar steekt. In de weekenden kunnen 
gemotiveerde Haarlemse kinderen uit achterstandsituaties deelnemen aan de 
Kinderuniversiteit, met als doel elk kind in Haarlem dezelfde kans te geven zich te 
ontwikkelen en succesvol te worden.

Een platform waar jongeren kunnen participeren is ontstaan vanuit de 
vrijwüligerscentrale, die op initiatief van jongeren een jongerendenktank hebben 
opgericht. Deze denktank heeft bijvoorbeeld in november 2016 een avond 
georganiseerd, voor en door jongeren en in aanwezigheid van de gemeente, over het 
belang van participatie door jeugdigen in de stad. Ook GenerationWhy laat 
jongeren in de stad op meerdere momenten in het jaar actief meepraten en 
meedenken met gemeentelijk beleid, en fungeert zo als facilitator voor 
jongerenparticipatie. Bij de vernieuwde beleidsvorming rondom jeugdwerkloosheid 
zijn Joyce Langenacker en ik in gesprek gegaan met jongeren, en hebben jongeren 
actief meegedacht over de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Jongeren met een initiatief voor de stad kunnen daarbij geholpen worden 
door Stichting Talent and Dream (STAD). STAD ondersteunt gemotiveerde 
jongeren bij initiatieven die zij graag willen uitvoeren in de stad, en gaan 
projectmatig aan de slag met deze jongeren om het initiatief werkelijkheid te laten 
worden. Zo heeft STAD aan de wieg gestaan van Triple Threat en de plannen rond 
de bouw van een skatehal.

Optimale benutting van jeugdparticipatie
Het afgelopen jaar is zichtbaar geworden dat er al veel gebeurd op het gebied van 
participatie van jeugdigen, en dat er op een aantal beleidsvelden al ruimte is 
geweest voor kinderen en jongeren om actief mee te denken. Daar willen we het 
komende jaar verder op investeren. De ervaring laat zien dat kinderen en jongeren 
gemotiveerd raken op onderwerpen die hen aangaan, zoals de speeltuin in de straat 
en het gebrek aan een Skatehal. Daarnaast gaven jongeren tijdens de denktanksessie 
van 2 november, dat zij participatie in de eigen wijk het belangrijkst vinden.

We willen deze vorm van participatie dan ook extra benutten, en jeugdigen 
betrekken bij onderwerpen die dicht bij hen staan. Met een kinderraad zouden we 
een vaststaande structuur creëren waar met name basisschoolleerlingen meedenken 
op onderwerpen die specifiek in de weken naar aanloop van de kinderraad spelen. 
Hoewel dit een belangrijk moment kan zijn om kinderen actief te vragen mee te 
denken, is het nadeel dat dit structurele moment niet één-op-één hoeft samen te 
vallen met beleidswijzigingen die kinderen aangaan.

Het doel van participatie is dat jeugdigen meedenken op voor hun relevante 
onderwerpen, waarbij een jaarlijks momentum te weinig recht doet aan 
ontwikkelingen die constant plaatsvinden en waarbij participatie altijd een 
belangrijk onderdeel is.

Voorstel extra inzet participatie
Om de participatie van jeugdigen optimaal te benutten willen we het komende jaar 
actief inzetten om op meerdere momenten en beleidsterreinen kinderen en jongeren 
een stem geven. Op basis van de raadsjaaragenda wordt bekeken welke 
beleidsvelden aansluiten bij de leefwereld van jeugdigen, en waar actief zal worden 
ingezet op participatie van jeugdigen. Daarbij wordt ingezet op een minimum van 5 
beleidsvelden of specifieke projecten op jaarbasis.

Er komt een ambtelijke aanjager die zorgt dat jeugdigen een grotere stem
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krijgen in de totstandkoming van beleid en besluitvorming binnen de gehele 
‘ ambtelijke organisatie. Onderzocht wordt op welke beleidsterreinen participatie van 
jeugdigen een onderdeel van het beleid zou kunnen vormen, dit wordt door het jaar 
heen gemonitord en aangejaagd vanuit de gemeente.

Niet alleen binnen de ambtelijke organisatie wordt er gekeken welke onderwerpen 
geschikt zijn voor participatie van jeugdigen, de participatieraad heeft aangegeven 
graag mee te willen denken over de invulling van participatie van jeugdigen.

De raadsleden en leden van de participatieraad worden uitgenodigd met suggesties 
te komen voor onderwerpen of projecten waar zij graag zien dat jeugdigen worden 
gevraagd mee te denken.
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Met vriendelijke groet.

*

lerijn Snoek


