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1. Inleiding
Alle kinderen bewust maken dat ze er nooit alleen voor staan en de weg weten in hun eigen Sociale
Kinderkaart vraagt om een paradigmashift van “Dit zijn mijn rechten” naar “wat heb ik nodig, dat te
kunnen aangeven, in actie te kunnen komen en gehoord te worden”. KRNU heeft een werkwijze
ontwikkeld voor het inzicht bieden in en bespreekbaar maken door kinderen van hun eigen
leefsituatie en wat ze nodig hebben om veilig en gezond groot te groeien. Dat is waar de Stichting
Kinderrechten en Menselijke Ontwikkeling, hierna te noemen KinderrechtenNU (KRNU), zich op
richt.
Het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters (NGKb) is opgericht in 2019 om
kinderparticipatie en burgerschapsvorming te realiseren voor alle 9-12-jarige kinderen die in
Nederland naar school gaan. Immers scholen zijn bij wet verplicht burgerschapsvorming hieraan
invulling te geven in het schoolwerkplan. Kinderrechten begint bij het kinderen leren te participeren.
Het NGKb richt zich op kinderparticipatie en daarmee op het toerusten van het kind als actor in het
gezin, de school, de wijk en de maatschappij. Het NGKb ondersteunt gemeenten, scholen en
particuliere organisaties in het bevorderen van de aanstelling en methodisch aanpakken van de
aanstelling en werkwijzen van kinderburgemeesters en kindergemeenteraad.
De start in 2019 van het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters (NGKb) betekende
investeren in kinderparticipatie in gemeenten. In 2020 is dat verbreed en verdiept. 2019 stond voor
de Stichting Kinderrechten en Menselijke Ontwikkeling in het teken van verbreding van
‘Kinderrechten NU in de klas’, training en advies. In 2020 heeft een methodische verdieping en
uitwerking van de producten van KRNU plaatsgevonden in samenhang met hetgeen door NGkB werd
gerealiseerd. Daardoor ontstond een totaalpakket aan producten en diensten. In hoofdstuk 2 wordt
nader ingegaan op de gerealiseerde activiteiten en producten.
Grote delen van het jaar 2020 hebben kinderen door de Covid pandemie aan huis gekluisterd
gezeten en zijn beperkt in hun sociale omgeving en ontwikkeling. De gevolgen daarvan zullen zijn
merkbaar. Des te meer is het noodzakelijk om naar kinderen te luisteren en hen te laten aangeven
wat ze nodig hebben om veilig en gezond groot te groeien in het besef: je staat er niet alleen voor.
De Stichting Kinderrechten NU en Menselijke ontwikkeling heeft altijd kunnen rekenen op de
behulpzame adviezen van Professor Dr. Jan C.M. Willems. Grote waardering en erkenning is op zijn
plaats voor zijn concrete heldere vertaalslag van kinderrechten naar de situaties van voor en door
kinderen.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn wij erkentelijk voor de honorering
van de subsidieaanvragen voor zowel de start als de verdere uitwerking van het project
kinderburgemeesters. Wij hopen het gestelde vertrouwen ook te kunnen continueren.
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2. Activiteiten en Producten
Terugblik 2019 en 2020 KRNU
o

o

o
o

o
o
o
o
o

o

Zoals in de inleiding aangegeven hebben de jaren 2019 en 2020 in het teken gestaan van het
combineren van het verbrede en samenhangende gedachtengoed in de producten van de Stichting
Kinderrechten en Menselijke Ontwikkeling
De gegeven trainingen voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen (GGD’s/JGZ en NSPOH) zijn met
enthousiasme ontvangen. De deelnemers ervaren hoe veiligheid gecreëerd wordt, kinderen in hun
kracht komen en leren hun leven en leefomgeving in kaart te brengen. En hoe op basis hiervan de
monitoring op een nieuwe manier kan worden uitgevoerd, zonder aandachtspunten onder stoelen
of tafels te schuiven.
Een doorlopende activiteit is advisering aan en presentaties voor GGD, JGZ, onderwijs en
gemeenten.
Op 20 november 2019 vond de Kinderrechtendag plaats in Tilburg. Inhoudelijk heeft KRNU
meegewerkt aan het programma en ook het werkboekje/paspoort KinderrechtenDAGboek.
KinderrechtenNU & Jeugdgezondheidszorg, Hart van Brabant zijn sterk aanwezig in de organisatie.
Door de kinderen wordt een Manifest opgemaakt: hoe gaan we met elkaar om, hoe zorgen we voor
elkaar en hoe kunnen we elkaar helpen. KRNU heeft de basis aangereikt voor het nadenken over:
wat heb jij, wat hebben we samen nodig om veilig en gezond op te groeien.
KinderrechtenNU in de klas wordt toegevoegd aan het basispakket van de drie GGD’s, West Brabant,
Hart van Brabant en Noord-Oost Gelderland.
Noortje Breedijk, jeugdarts GGDHvB, doet onderzoek naar het krachtenveld, dat doorloopt tot april
2020.
Deelname door KRNU aan de Voordejeugddag 2019 leverde nieuwe contacten op bij de VNG.
De gerealiseerde film ‘KinderrechtenNU in de klas’ brengt veel reacties teweeg.
Om de KRNU-gesprekken met de kinderen in het onderwijs gaande te houden is het Rad van
Kinderrechten ontwikkeld in opdracht van de Taskforce Regio Hart van Brabant. De JGZ biedt het
spel aan na de workshop KRNU in de klas.
Tevens wordt actueel ingesprongen op de Corona situatie met name voor kinderen. Een Corona
Noodhulp instrument is gemaakt dat aan de VNG beschikbaar is gesteld om kinderen te bereiken in
de lockdown en het Corona tijdperk.

Terugblik 2019 en 2020 NGKb
o

o
o

o

In 2019 hebben we geïnvesteerd in Kinderparticipatie in gemeenten. De vierde Landelijke Dag van
Kinderburgemeesters vond plaats op 28 september 2019 in Stichtse Vegt. Deze heeft de aandacht
getrokken van het Ministerie van BZK waardoor KRNU een subsidieaanvraag heeft kunnen doen en
gekregen € 21.127 voor een Handreiking voor Raadsleden en een deel van de organisatie van de
Landelijke Dag van Kinderburgemeesters en onderzoek. De evaluatie van deze dag vindt plaats op
31 januari in Utrecht bij gastheer Jantje Beton.
De Handreiking is een coproductie van het Ministerie van BZK, VNG, Wethoudersvereniging, NGB,
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Vereniging van Griffiers en KinderrechtenNU.
Daarnaast zijn de kinderburgmeesters in kaart gebracht met de nodige contactpersonen.
De KlimaatHelden hebben het onderzoek ‘Het Kinderburgemeesterschap in beeld’ en de update van
de lijst Kinderburgemeesters uitgevoerd in samenwerking met de directeur.
Daarenboven is een projectplan ingediend en de subsidie toegekend door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2020. De subsidie € 61.948 wordt ingezet voor het
realiseren van een pilot kinderparticipatie/burgerschapsvorming in 6 gemeenten, landelijke
communicatie en instrumenten, website en platform, het opzetten en onderhouden van een
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o

landelijk bestand, PR en media-aandacht en de organisatie van de Landelijke dag van
Kinderburgemeesters.
Covid heeft geleid tot vertraging van de uit te voeren activiteiten. In overleg met het ministerie van
BZK wordt de gelegenheid geboden de activiteiten ook in 2021 te laten voorbereiden en uitvoeren.
Dit heeft dan ook de hoogste prioriteit.
Een Sociale Kinderkaart voor Kinderburgemeesters en Kindergemeenteraden is opgesteld.

3. Organisatie
In 2019 heeft het bestuur van de Stichting Kinderrechten en Menselijke Ontwikkeling 10 maal
vergaderd. In 2019 was het bestuur als volgt samengesteld:
Diantha Ruhmahlewang, voorzitter
Suleyman Aslami, secretaris
Liesbeth Creygton, penningmeester
Monique L’Hoir, bestuurslid
Opvolging in 2020:
Massimo de Corte, voorzitter
Hugo Crul, secretaris
Dick Hoogendoorn, penningmeester
Jelle Marchand, bestuurslid
Isabella Roos, bestuurslid
Op 27 september 2019 is bij notariskantoor Pels Rijcken, notaris Wouter Admiraal, door Diantha
Rumahlewang en Willemijn Dupuis de Stichting Nederlands Genootschap van Kinderburgmeesters
(NGKb) opgericht. In 2020 is na werving het bestuur als volgt samengesteld:
Lisa Aelbers, voorzitter
Sanne Dekker, secretaris
Dick Hoogendoorn, penningmeester
Hanske Douwenga, bestuurslid’
Directeur en initiatiefneemster van zowel gedachtengoed als de producten van beide stichtingen,
Willemijn Dupuis
Het realiseren van de stichting is mede gedaan op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties om het traject van kinderburgemeesters financieel ondersteund te
krijgen.
De stichting vergaderde 10 keer in 2020. In de loop van 2020 is besloten om als besturen van de
Stichting Kinderrechten en Menselijke Ontwikkeling (KRNU) en het NGKB gezamenlijk te vergaderen.
Redenen hiervoor zijn de Covid pandemie waardoor louter online vergaderd kon worden.
Daarenboven werd duidelijk dat de activiteiten van beide stichtingen dusdanig samenhangen en
aanvullend zijn dat uit efficiency en efficiëntie overwegingen gezamenlijk vergaderen werd
gerealiseerd.
In het december van 2020 is advies ingewonnen bij Impact Matters om voor een korte periode de
organisatie te laten doorlichten en steun te bieden bij het opstellen van een businessplan. Dat
proces loopt door in 2021 en over de uitkomsten zal in het jaarverslag van 2021 worden
gerapporteerd.
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4. Financiën
Balans 2019
Activa
Totaal: vorderingen (transitoria)
Liquide middelen (ING bankrekening)
Totaal Activa
Passiva
Eigen Vermogen
Winst/verlies
Totaal stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers

2.493,94
3.465,56
5.959,50

-

977,59
1,708,18
-730,59
6.690,09

Totaal: Passiva

5.959,50

Winst- en Verliesrekening 2019
Lasten
Inkoopprijs verkopen
Automatisering
Materialen KRNU
Kinderburgemeesterdag
Kosten project BZK
Onkosten en vrijwilligersvergoeding
Algemene kosten
Bankkosten
Totaal: Lasten

20.530,29
45,00
199,44
144,92
25.542,18

Baten
Omzet mbt presentaties
Overige Opbrengsten
Totaal: opbrengsten

2,707,00
21.127,00
23.834,00

Totaal Baten:
Totaal Winst- en verliesrekening

2.618,77
1.132,56
871,20

-

23.834.00
1.708,18
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Balans 2020
Activa
Totaal: kortlopende vorderingen
Debiteuren
Totaal: liquide middelen
Totaal: Activa
Passiva
Totaal: eigen vermogen
Totaal: schulden
Totaal Passiva

Eindsaldo (Debet)
Eindsaldo (Credit)
2.785,79
49.987,74
52.764,53

1.327,30
2.672,74
1.345,44

Resultaat
Resultaat te verwerken
Resultaat (geselecteerde jaar)
Totaal: Resultaat
Totaal: Balans

57,20
51.419,09
51.419,09
52.764,53

52.764,53

Winst- en Verliesrekening 2020
Opbrengsten
Omzet
Omzet toolkits en nabestelling
materialen
Omzet presentaties e.d.
Inkomsten mbt kinderburgemeesterdag
Bijdragen pilots
Overige opbrengsten
Subsidies
Totaal: Omzet
Totaal: Opbrengsten
Kosten
Totaal: Kostprijs verkopen
Overige Bedrijfskosten
Automatisering
Algemene Kosten
Materialen KRNU
Bankkosten
Totaal: Overige bedrijfskosten
Totaal: kosten
Resultaat
Totaal: Winst- en verliesrekening

Eindsaldo (Debet)

Eindsaldo (Credit)
5.050,70
995,54
500,00
2.187,90
1.096,71
49.558,40
59.389,25
59.389,25

948,49
783,12
1.174,23
4.889,08
118,05
6.964,47
7.912,96
51.476,29
59.389,25

59.389,25

7

