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Kinderwerk in beeld
Op basis van onderzoek Kinderwerk anno 2021

Definitie: Kinderwerk is een voorziening in de pedagogische basisinfrastructuur. Onder kinderwerk  
verstaan wij het sociaal werk met kinderen tot 12 jaar dat zich richt op alle kinderen in de buurt, met 
extra aandacht voor kinderen in een kwetsbare situatie die meer ondersteuning kunnen gebruiken.

Functietitel 
Kinderwerkers zijn onder diverse functietitels actief. Net als bij het 
jongerenwerk wordt kinderwerk uitgevoerd onder diverse benamingen. 
Slechts 40% van de kinderwerkers geeft aan dat de functietitel van waar-
uit zij het kinderwerk uitvoeren, ook daadwerkelijk ‘kinderwerker’ is. 

Organisatietype
Kijkend naar de organisatietypes waar kinderwerkers actief zijn,  
komt een eenduidig beeld naar voren. 86% van hen is actief bij een 
welzijnsorganisatie.

Doelstellingen
Naast doelstellingen in het 
kader van ontwikkeling en 
ondersteuning, worden ook 
doelstellingen op het gebied 
van inclusie, een gezonde 
leefstijl en signalering  
nagestreefd.

85,9%

Signaleren van  
zorgsignalen

77,5%

Talentontwikkeling

74,9%

Ontwikkelen van een 
gezonde leefstijl

67,8%

Participatie en burger- 
 schap ontwikkelen

63,4%

Toegankelijk maken van 
culturele- en recreatieve 

activiteiten

61,7%

Ondersteuning van  
ouders bij opvoeding

60,4%

Kinderen in contact laten 
komen met andere cultu-
ren en/of achtergronden

52,9%

Kinderen een platform 
bieden hun stem te laten 

horen

16,3%

Anders

De werkzaamheden  
van kinderwerkers
Kinderwerkers voeren veel 
verschillende werkzaamheden 
uit. Naast het organiseren 
van activiteiten in de wijk en 
ondersteuning van kinderen, 
is er ook veel aandacht voor 
de ondersteuning van ouders 
bij de opvoeding. 

67%
Organiseren van  
activiteiten in de  

wijk

51,1%
Ouders ondersteunen 

bij opvoeding

49,8%
Coaching en  

begeleiding van  
kinderen

47,1%
Ondersteunen van  

 kinderen bij het organiseren 
van projecten

45,8%
Organiseren van  

activiteiten op scholen  
en kinderopvang

41%
Voorlichting geven  

aan kinderen

37%
Ambulant werken

19,8%

Organiseren  
participatietrajecten 

en kinderraden

20,7%

Anders

http://www.nji.nl


1

2

3

Samenwerkingspartners
Kinderwerkers werken samen met 
veel verschillende partners.  
Tot deze partners behoren basis-
voorzieningen zoals school,  
jongerenwerk en kinderopvang.  
En ook naar voorzieningen buiten  
de pedagogische basis, zoals jeugd-
zorg, is kinderwerk een waardevolle 
samenwerkingspartner. 

94%

Scholen

50%

Sport-
verenigingen

75%

Jongeren-
werk

70%

Gemeenten

56%

Culturele- 
organisaties

52%

Politie

49%

Kinder- 
opvang

46%

Jeugdzorg

45%

GGD

19%

Vluchtelingen-  
organisaties

13%

Kerken

14%

Scouting

25%
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Corona

Veel kinderwerkers  
geven aan dat tijdens  

de eerste maanden van de  
coronapandemie veel veranderd 

is in hun werkzaamheden.  
Reguliere activiteiten werden  

tijdelijk stilgelegd of online voort-
gezet toen scholen en  

andere locaties gesloten  
waren. 

Kinderwerkers  
zochten naar manieren  

om in contact te blijven met  
kinderen en ouders. Dit werd, 

mede door regionale maatregelen, 
op verschillende manieren gedaan. 

Zo werd op sommige plaatsen 
meer ambulant gewerkt, waar op 

andere plaatsen het aanbod  
van buitenactiviteiten  

werd vergroot.

Kinderwerkers  
geven aan zich zorgen  

te maken over de invloed van  
corona op de ontwikkeling van 
kinderen. Wel doen ze hun best 
kinderen en ouders te bereiken  
met laagdrempelige contacten  
en op maat gemaakt aanbod.  

Zowel digitaal als  
in de buurt. 

Waarde in beeld brengen
Kinderwerkers voeren diverse 
werkzaamheden uit en streven 
ook meerdere doelstellingen  
na. Op welke manier brengen  
zij deze waarde in beeld voor 
hun opdrachtgevers? 

79%

Schriftelijke   
verantwoording

resultaatafspraken

54%

Evaluatie 
deelnemers

37%

Praktijkbezoek 
opdrachtgever

53%

Visueel

19%
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Inzet in aantallen
Op basis van verschillen-
de onderzoeken wordt 
het aantal kinderwerkers 
in Nederland geschat op 
enkele honderden. 
Hiernaast is te zien hoe dit 
zich verhoudt tot andere 
professionals in het jeugd-
domein.

Kinder- 
werkers
enkele 

honderden

Jongeren- 
werkers

2.000

Psychologen
3.432

Wijkagenten
3.542

(Ortho)- 
pedagogen

6.861

Jeugdzorg- 
werkers
6.985*

Jeugd- en 
gezinsprofessionals

36.372

*De registratie als jeugdzorgwerker bij SKJ is sinds 2018 gesloten. Jeugdzorgwerkers worden ondergebracht bij Jeugd- en  
gezinsprofessionals.

Aanbevelingen

Aanbevelingen kinderwerkers
 
•  Zoek naar manieren om de identiteit van het kinderwerk 

te versterken en de waarde van de werkzaamheden te  
laten zien. Benut de mogelijkheden die er zijn om kinder- 
werk te laten zien aan samenwerkingspartners en de 
opdrachtgever. Denk aan het organiseren van  praktijk- 
bezoeken, filmpjes, voortgangsrapportages of vlogs. 

•  Ga proactief op zoek naar samenwerking met partners 
in de wijk. Kinderwerker zijn veel in contact met kinderen, 
ouders en andere bewoners in de wijk. Hiermee is de  
kinderwerker van grote waarde voor andere professionals  
en voorzieningen. Zorg dat ze weten wat het kinderwerk  
is en wat het voor hen kan betekenen.

Aanbevelingen beleidsmakers  

•  Veranker het kinderwerk in de pedagogische infrastruc-
tuur van het sociaal domein. Benut de waarde van het 
kinderwerk voor kinderen, ouders, partners en de wijk.  
Zet het kinderwerk in als structureel onderdeel van de  
pedagogische infrastructuur in het sociaal domein. Faciliteer 
structurele samenwerking met samenwerkingspartners.

•  Investeer vroegtijdig in de ontwikkeling van kinderen. 
Kinderwerkers zijn in een vroegtijdig stadium bij de ontwik-
keling van kinderen betrokken. Daardoor kunnen zij vroeg-
tijdig inspringen wanneer een kind, of zijn omgeving, extra 
ondersteuning nodig heeft voor een gezonde ontwikkeling.

•  Blijf in gesprek met uitvoerende organisaties over de 
werkzaamheden en doelstellingen die worden nage-
streefd. Kinderwerkers maken werkzaamheden vooral 
schriftelijk inzichtelijk voor de opdrachtgever. Gebruik dit  
als basis voor het gesprek en niet als middel om ‘af te  
vinken’. Bespreek wat er goed gaat, wat beter kan en hoe  
de uitvoerende organisatie en opdrachtgever elkaar kunnen 
ondersteunen en versterken.  
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