
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Middels deze brief informeren wij u nader over de ontwikkelingen met 

betrekking tot de raad van kinderen. Zoals u is toegezegd in het raadsvoorstel 

‘dialoogsessie raad van kinderen 2018’ (kenmerk: 6992481). 

 

Terugblik  

Sinds oktober 2017 hebben wij bij de gemeente Groningen een raad van 

kinderen. Van oktober 2017 tot en met mei 2018 hebben zij zich verdiept in 

het vraagstuk ‘hoe zorgen we dat alle kinderen fijn opgroeien, ook de 

kinderen die opgroeien in armoede’. In mei 2018 hebben zij, onder 

begeleiding van Prinses Laurentien, hun 300+ ideeën gebundeld en 

gepresenteerd aan de gemeente. Hieruit bleek dat zij enerzijds met een wijde 

blik naar het probleem hebben gekeken en een langetermijnvisie 

presenteerden. Anderzijds hadden ze ook concrete, praktische ideeën voor de 

korte termijn. Om handen en voeten te geven aan de adviezen van de 

kinderraadsleden was er volgens ons en Prinses Laurentien een 

verdiepingsslag nodig, waarbij we de kinderen een duidelijke positie 

verdienden. Hiermee zijn wij in september gestart.  

 

De adviezen 

Na de dialoogsessie zijn de adviezen van de kinderraadsleden tijdens de 

nabespreking met Prinses Laurentien onderverdeeld in drie hoofdlijnen: 

1. Een veilig vertrouwenspersoon. Er zijn veel mensen die kinderen en 

hun ouders kunnen helpen. Veel mensen in armoede schamen zich en 

durven er niet over te praten. Belangrijk is dus dat de helper te 

vertrouwen is. 
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2. Kinderen helpen kinderen. Kinderen in armoede hebben niet alleen 

spullen, maar ook heel andere hulp nodig. Om te durven zeggen dat ze 

arm zijn, om te kunnen vertellen wat ze nodig hebben en om zich 

gezien te voelen. En wie begrijpen kinderen nou beter dan andere 

kinderen? De voltallige raad van kinderen denkt dat het verstandig 

zou zijn om leeftijdsgenoten in te schakelen: een soort kinderbrigade. 

Als de hele raad van kinderen van Groningen nou in groepjes langs 

scholen gaat, dan zouden ze al een heel eind komen 

3. Hulp voor het hele gezin. Bij het praten over de inhoud van het 

Kindpakket en de Stadjerspas bleek steeds weer hetzelfde: natuurlijk 

moeten mensen de spullen krijgen die iedereen nodig heeft, maar in 

zo’n pakket moeten ook dingen zitten die gewoon leuk zijn. Niet 

alleen kinderen, zeker ook ouders die arm zijn hebben veel stress en 

zorgen. Daar wordt het in een gezin bepaald niet leuker op. Als ouders 

in stress leven en niet gelukkig zijn, gaat het ook mis met de kinderen. 

Het is dus nogal belangrijk om ervoor te zorgen dat je af en toe even 

met z’n allen je zorgen kunt vergeten. 

 

Recente ontwikkelingen 

Per september zijn we begonnen met de verdiepingsslag van het idee om een 

kinderbrigade te realiseren. Al snel was de conclusie van de kinderraadsleden 

dat een kinderbrigade niet de manier was om het advies kinderen helpen 

kinderen het beste vorm te geven. Het concept zou erg kwetsbaar zijn om echt 

duurzaam in te kunnen zetten, en de kinderraadsleden wilden juist iets 

ontwikkelen wat ook na hun zitting als kinderraadslid bleef voortbestaan.  

 

De nieuwe, duurzame invulling die de kinderraadsleden hebben bedacht voor 

het advies kinderen helpen kinderen is het armoede-monster-spel. De 

kinderraadsleden hebben al hun 300+ ideeën en adviezen als basis genomen 

en deze ideeën in het spel verwerkt. In een razend tempo hebben de 

kinderraadsleden een spel bedacht dat moet helpen om het gesprek over 

armoede te durven voeren, het taboe te doorbreken en de hulp te durven 

vragen die een kind nodig heeft. Ook vinden de kinderraadsleden het van 

belang dat het probleem armoede beter begrepen wordt, zodat ‘iedereen 

élkaar ook beter begrijpt en liever met elkaar kan omgaan’.  

 

Ook worden de adviezen van de kinderraadsleden meegenomen in het nieuwe 

armoedebeleid. Deze zomer wordt de laatste hand gelegd aan het hiervoor 

geschreven ontwikkelplan Toekomst met perspectief. In september ligt het 

plan bij u in de raad. 

 

Het spel 

‘Armoede-monster-spel’ is de concepttitel. Tot nu toe zijn de 

kinderraadsleden hier erg enthousiast over, dus grote kans dat het de 

definitieve titel wordt. Het is een ‘grappig spel over serieuze problemen’.  
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Conceptbeschrijving van het spel:  

De raad van kinderen van de gemeente Groningen heeft een spel ontwikkeld 

waarin de problemen die worden veroorzaakt door kinderarmoede als 

monsters worden gezien. Grote monsters soms, maar niet onverslaanbaar! 

 

Problemen kunnen soms verschijnen, als grote, dreigende monsters die maar 

niet weg willen gaan. In dit spel worden problemen verbeeld als 

nachtmerrieachtige hoofden van monsters. Koppel aan elk probleemhoofd de 

juiste, passende oplossingen, en je monster verandert in een vriendelijke reus. 

De juiste kaarten op het juiste moment leveren de beste bouwstenen op. 

Verdien punten door het bouwen van hele monsters, die niet alleen uit 

problemen bestaan, maar ook uit oplossingen!  

 

Het doel van het spel is om precies de juiste kaarten te verzamelen om 

complete monsters mee te bouwen. Winnaar is de speler die aan het einde van 

het spel de meeste kaarten aan complete monsters heeft. 

 

Vervolg 

Voor de zomervakantie van 2019 gingen de kinderraadsleden het conceptspel 

spelen met Wethouder Gijsbertsen. Tijdens de zomervakantie is het spel 

komen te liggen bij de vormgever en drukker, zodat na de zomervakantie de 

kinderraadsleden de spellen kunnen verspreiden over de stad. Er wordt nog 

gekeken naar de beste manier om zo veel mogelijk kinderen te bereiken. De 

kinderraadsleden hebben de wens het spel aan alle scholen in de gemeente 

Groningen aan te bieden. Voor een oplage van 500 spellen zijn de kosten 

ongeveer €5.000,-, voor een oplage van 1.000 spellen zijn de kosten ongeveer 

€7.000,-. De kosten worden gedekt uit reeds gereserveerde middelen in het 

regulier jeugdbudget 2019.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten     Diana Starmans 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


