Aanbevelingen
Strategische aanbevelingen
voor elke kindvriendelijke
stad of gemeente

1. De geest van kindvriendelijkheid en de geest van de meerjarenplanning en de beleids en beheerscyclus (BBC) vertonen sterke gelijkenissen. Het gaat immers over een transversaal, domeinoverschrijdend beleid waarbij er ‘voorbij de hokjes’ gedacht wordt. De
BBC biedt dan ook een enorme kans om kindvriendelijkheid om te zetten in reeël beleid.
We adviseren dan ook om het afgelegde traject rond ‘kindvriendelijke gemeente’ te beschouwen als een opportuniteit in de opmaak van het volgende meerjarenplan. Hierbij
strekt het tot de aanbeveling om de bevindingen uit het gelopen traject te vertalen in
een ‘strategie kindvriendelijk beleid’. Deze strategie kan in het meerjarenplan opgenomen worden als een strategische doelstelling of kan transversaal over alle strategische
doelstellingen heen aan bod komen. Het is daarbij van belang om actief te monitoren of
beslissingen die genomen worden door de gemeente, in overeenstemming zijn met de
kinderrechten en passen binnen deze strategie.
2. Het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (Kinderrechtenverdrag) vormt
het uitgangspunt en het werkkader voor het vormgeven van een kindvriendelijk lokaal
beleid. Kinderrechten zijn een dynamisch gegeven en krijgen vorm naargelang de context en leefomstandigheden. Een logisch gevolg is dat kindvriendelijk beleid intri nsiek
ook dynamisch beleid is. Kindvriendelijk beleid is dan ook te beschouwen als een cyclisch proces. Een nauwgezette opvolging en regelmatige evaluatie van de strategie is
aangewezen. Deze evaluatie kan samenvallen met de evaluatie van de meerjarenplanning, zodat de nodige bijsturing onmiddellijk kan resulteren in beleidsacties.
3. Het meenemen van de stem van kinderen en jongeren in het vormgeven, opvolgen
en evalueren van het beleid is cruciaal in een kindvriendelijk beleid. Het is noodzakelijk
dat hierbij rekening wordt gehouden met kinderen en jongeren in al hun diversiteit. Het
is dan ook logisch dat er een voortdurende dialoog met kinderen en jongeren gegarandeerd wordt.
4. Verschillende actoren werden betrokken in het traject kindvriendelijke gemeente en hadden hun inbreng in mogelijke beleidskeuzes omtrent kindvriendelijk beleid. Het betreft
onder meer het middenveld, kinderen en jongeren, verschillende gemeentediensten,
mandatarissen… Het getuigt van respectvol beleid als er ook voorzien wordt in regelmatige terugkoppeling met deze actoren van het gepland beleid of genomen initiatieven.
5. Monitoring van de voortgang van de strategie kindvriendelijk beleid is cruciaal. Idealiter
gebeurt dit op regelmatige basis samen met een strategische werk- of stuurgroep kindvriendelijkheid, getrokken door een expert die expertise bezit op vlak van kindvriendelijkheid. Hierin zetelen relevante vertegenwoordigers van verschillende gemeentelijke
diensten. Aangezien kindvriendelijk beleid een transversaal verhaal van g eïntegreerd
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beleid is, is een breed gedragen eigenaarschap en verantwoordelijkheid noodzakelijk.
Een goede samenwerking over verschillende diensten heen is dan ook cruciaal.
6. De inhoud, principes en de betekenis van het Kinderrechtenverdrag kunnen nog sterker bekend gemaakt worden binnen de gemeente. Aangezien de kinderrechten de basis
vormen voor een kindvriendelijke gemeente, is het aangewezen dit thema sterk op de
agenda te plaatsen en te werken aan expertise-opbouw omtrent de kinderrechten.
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