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Het WDYT-project van 
UNICEF België

• °1999

• What do you think – wat denk jij ervan?

• Doel: de stem van kinderen en jongeren (tot 18j.) laten
horen op het hoogste niveau

• Belgische beleidsmakers

• Comité voor de Rechten van het Kind (Genève)

• Kwetsbare situaties; bijvoorbeeld;

• Armoede

• Beperking

• Migranten en vluchtelingen

• …
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2020-201: WDYT in de 

geestelijke gezondheidszorg

• Kinderen en jongeren die opgenomen zijn 
in:
• ziekenhuisdiensten voor kinder- en 

jeugdpsychiatrie
• centra voor geestelijke gezondheidszorg 

• Kinderen en jongeren in ambulante zorg, 
crisishulp of andere vorm van individuele 
begeleiding



Doel:

• Kinderen en jongeren in de geestelijke gezondheidszorg te raadplegen over de 
problemen die ze ervaren en samen met hen, hun belangrijkste aanbevelingen tot 
verbetering te identificeren. 
• Professionals, gouvernementele, niet-gouvernementele of academische 
actoren over de rechten van kinderen in de geestelijke gezondheidszorg te 
raadplegen. 
• De ideeën en wensen van kinderen en jongeren in de geestelijke 
gezondheidszorg in België samen te brengen in een rapport. 
• Geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren op politieke agenda plaatsen
• Situatie van kinderen en jongeren verbeteren

Langetermijnvisie: UNICEF België zal minstens tot 2026 rond dit thema werken.

. 



Hoe?

• Collectieve bevraging via debatten
• Wat gaat goed?
• Wat gaat minder goed?
• Wat zou je willen veranderen?

• Creatieve ateliers
• Individuele vragenlijst

• September 2020 – juli 2021: consultaties
• Januari/Februari 2022: rapport

Praktisch





Enkele quotes – het belang van participatie



"Soms weet je dat je hulp nodig hebt, maar waar ga je heen? Ik 
besefte dat ik hulp nodig had en ik besprak het met mijn 
ouders. Maar we wisten niet waar we moesten zijn om de juiste 
hulp te vinden." (Meisje, 16)

"Kinderen en jongeren hebben mensen nodig die luisteren. Er 
zouden meer mensen moeten luisteren op school. Het kunnen 
leraren zijn, maar ook opvoeders of directeuren. Sommige 
leraren kunnen goed luisteren. Het hangt een beetje van de 
school af.” (Jongen, 17)

"Als niemand ooit weet wat er mis is, of we kunnen nooit onze 
mening geven, zullen we nooit weten wat we nodig hebben." 
(Meisje, 14)

"Er moeten inspanningen worden geleverd om de stress van 
jongeren te verminderen. We besteden er niet genoeg aandacht 
aan en dat is iets waar we aan moeten werken." (Jongere van 
12+) “Er moet ook minder prestatiedruk zijn, want we willen ons best 

doen en als we niet slagen, hebben we het gevoel dat we 
falen.” (Meisje, 17)

"Er moet openlijker over geestelijke gezondheid worden 
gesproken, zodat jongeren zich niet alleen voelen, zodat het 
geen taboe is en zodat je niet het gevoel hebt dat je de enige in 
je omgeving bent die problemen heeft." (Groep jongeren vanaf 
12 +) 



Mogelijke aanbevelingen

PARTICIPATIE: Laat kinderen aan het woord: hoe kunnen ze
zich beter voelen op school? Elk kind is uniek en verdient
ondersteuning op maat van hun specifieke behoeften.

INVESTEREN: in de geestelijke gezondheid van kinderen en 
jongeren (zorg + preventie)

DOORBREEK DE TABOES: Maak van geestelijke gezondheid
een normaal gespreksonderwerp. Verminder drempels bij het 
zoeken naar hulp en zorg ervoor dat elk kind weet waar het 
terecht kan als het een probleem heeft.

VEILIGE OMGEVING: Zorg ervoor dat kinderen in een veilige
omgeving met elkaar leren omgaan en leer ze aandacht te
besteden aan elkaars welzijn. Besteed hierbij specifieke
aandacht aan de rol van scholen en leerkrachten.
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Thank You
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