De kinderraad

Onder ouders verstaan wij ook verzorger(s), pleeg- of
adoptieouder(s)
U kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie
doorgeven per e-mail: patienteninformatieWKZ@umcutrecht.nl

De Kinderraad
Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) heeft een echte
kinderraad. Dat zijn wij!
Wij zijn een groep enthousiaste meiden en jongens in de leeftijd
van 7-18 jaar. Wij denken graag mee over hoe het in het WKZ beter
kan. In de kinderraad gaat het niet om onze ziekte, aandoening of
beperking. Het gaat om wie wij zijn, om onze ideeën, adviezen en
meningen.

Waarom is er een kinderraad?
Doordat wij regelmatig in het WKZ komen, weten we ook goed
hoe het er gaat. We weten wat wij goed vinden, maar ook wat wij
missen of wat anders zou kunnen. Soms denken we er alleen over
na, soms vertellen we het aan iemand, soms mopperen we alleen
wat.

Maar hoe komen onze ideeën of opmerkingen ergens
terecht waar er ook echt iets mee gedaan wordt?
Veel medewerkers in het WKZ gaan dagelijks met ons om. Anderen
werken meer ‘achter de schermen’. Allemaal volwassenen die hun
best doen om kindvriendelijk te zijn. Bij het maken van nieuwe
plannen en bij veranderingen willen ze zich inleven in onze wereld.
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Maar bij wie kunnen zij terecht om te vragen of ze dat
goed doen?
Om een goed antwoord te geven op deze twee vragen is de
kinderraad opgericht. In de kinderraad overleggen we samen,
regelmatig, en goed georganiseerd over dingen die wij belangrijk
vinden. We bespreken onze voorstellen met de medewerkers die
beslissingen nemen. Voor hen is de kinderraad een goede raadgever. Op die manier kunnen we met elkaar ook dingen veranderen.

De kinderraad is er dus om het WKZ voor ons allemaal
te verbeteren!
Wat doen wij?
Wij komen vier keer per jaar bij elkaar in het WKZ. Tussendoor
hebben we overleg via de mail, skype, telefoon of een
whatsapp-groep.
We kiezen een onderwerp dat onze aandacht nodig heeft. We
denken na over wat wij anders zouden willen. Soms vragen we
extra informatie aan een deskundige. We maken met elkaar een
verbetervoorstel. Niet altijd alleen op papier. We kunnen ook met
tekeningen of foto’s verduidelijken wat we willen. Dit leggen we
dan voor aan de medewerkers die invloed hebben in de organisatie
van het WKZ.
Het kan ook dat er een vraag bij ons komt van medewerkers,
hoofden van afdelingen of de directie. Zij vragen onze mening
over een plan of idee dat zij willen uitvoeren. Wij praten daar in
de kinderraad over en geven onze reactie.
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Bij alles wat we in de kinderraad doen, krijgen we hulp. Er is
iemand die ons bijvoorbeeld leert hoe je:
vergadert, naar elkaar luistert
gezamenlijk beslissingen neemt
overlegt met stafmedewerkers
ideeën creatief vorm geeft
Wij houden jullie regelmatig op de hoogte. We vertellen waar we
mee bezig zijn en wat we bereikt hebben via: www.hetwkz.nl of
www.hetwkz-kind.nl
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Hoe kun jij ons helpen?
Als kinderraad vertegenwoordigen wij graag alle kinderen in het
WKZ. De kinderraad is een plek waar jij terecht kunt met jouw
ideeën, mening en advies.
Dat kan via:
De TOP-FLOP bus van de Kinderraad in de hal van het ziekenhuis. Daarin kun je een kaartje doen met daarop wat jij goed
vindt: TOP en wat jij vindt dat beter kan: FLOP
De website van het WKZ: www.hetwkz.nl of
www.hetwkz-kind.nl
Ons emailadres: kinderraad@umcutrecht.nl
Je kunt ons natuurlijk ook toevallig in het WKZ tegenkomen
en aanspreken. We hebben dan een shirt aan met ons logo.

Dus zoek ons op. We kunnen niet zonder jouw hulp!
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Schrijf hier je aantekeningen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Schrijf hier je aantekeningen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Top of Flop
Hallo, leden van de WKZ kinderraad,
Ik wil graag met jullie mijn mening, advies of idee over het
WKZ delen.
Mijn naam * is --------------------------------------------------------------------

Ik vind het

TOP

dat --------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik vind het een

FLOP

dat ------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik heb een idee en dat -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jullie kunnen mij bereiken via telefoon*: -----------------------------of email *: -------------------------------------------------------------------------

* Je mag dit invullen, het hoeft niet
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