
 

Protocol: kinderraad 2018 

Inleiding 

Wauw speciaal voor jou dient rekening te houden met de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet 
langdurige zorg (Wlz). Hierin is een kwaliteitseis dat alle zorginstellingen zorg moeten leveren die 
voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen zoals, onder andere, medezeggenschap. Om aan deze eis te 
voldoen heeft Wauw de kinderraad opgericht. Hierin worden kinderen om de mand bevraagd op 
verschillende onderdelen zoals begeleiders, activiteiten, sfeer, etcetera. De resultaten hiervan worden 
in de teamvergadering besproken waarna er een besluit wordt genomen omtrent vragen/ideeën van 
de kinderen.  
 

Werkwijze  

Om de maand worden er verschillende begeleiders gevraagd om de vragen door te nemen bij 
verschillende groepen (wauw, wa, wow). De collega die hiervoor verantwoordelijk is wordt hiervan op 
de hoogte gesteld door een schriftelijke voorbereidende mail.  

Aan de hand van de volgende punten wordt het gesprek met de kinderen gevoerd. Alle kinderen die 
aanwezig zijn, zijn op dat moment dat er een bespreking gepland staat, bevoegd om hun mening en 
ideeën naar voren te brengen. 

- Waar zijn de kinderen tevreden over? 
- Wat willen de kinderen graag anders zien? 
- Hoe vinden jullie de begeleiding?  
- Suggesties voor het activiteitenprogramma  
- Zijn alle regels/afspraken duidelijk en zijn hierin wensen?  
- Welke materialen zouden de kinderen nog graag willen? 
- Hoe vinden de kinderen de groepssamenstelling? 

In elke teamvergadering komt de kinderraad terug. Hierin kunnen de punten van de kinderen 
teruggekoppeld naar het team en worden besluiten genomen. In de eerste activiteit na de kinderraad 
vindt de terugkoppeling naar de kinderen plaats over de genomen besluiten naar aanleiding van 
voorstellen van de kinderen. Activiteitencoördinatoren dragen er zorg voor dat dit uitgevoerd wordt en 
houden hier rekening mee in de voorbereiding. Zorgteam houdt er toezicht op dat de kinderraad 
uitgevoerd wordt en inventariseert de uitkomsten. Een en ander wordt in een schema jaarlijks 
bijgehouden (datum, begeleiders, input kinderen, besluit team en terugkoppeling naar kinderen). Deze 
notulen worden meegenomen in het jaarverslag.  
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