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1. Inleiding
Het jaar 2021 wordt in belangrijke mate gedomineerd door het Corona virus en de beperkingen die
dat met zich meebrengt. Dat vraagt extra uitdagingen om kinderen te leren participeren, kinderen
het fundament te laten bouwen hoe we met elkaar omgaan, hoe we zorgen voor elkaar en hoe we
elkaar kunnen helpen.
Het gevaar is dat nog meer kinderen uit de boot vallen dan de aantallen die voor 2021 golden te
weten:
-

119.000 kinderen hebben te maken met kindermishandeling;
Een op de acht kinderen leeft onder de armoedegrens;
15% van de kinderen heeft extra steun en hulp nodig of kent een beperking fysiek of mentaal;
Er zijn naar schatting 35.000 gezinnen die met meervoudige problemen te maken hebben.
Nieuwe vormen van werken vanuit en met kinderen en gebruikmakend van digitale
interactie en door actieve begeleiding kunnen veel kinderen ook in en na Corona tijd bereikt
worden en nieuwe vormen van kinderparticipatie worden gerealiseerd.
Kinderen niet vanuit 1 domein benaderen maar vanuit henzelf een fundament leggen voor
alle levensdomeinen in hun onderlinge samenhang is essentieel.

Er geldt een maatschappelijke verantwoordelijkheid om preventief een fundament te leggen bij de
kinderen van de schoolgaande leeftijd om met hen samen hun mogelijkheden om veilig groot te
groeien, hen te leren om met elkaar om te gaan en hulp te zoeken als ze het nodig hebben. De
stichting Kinderrechten en Menselijke Ontwikkeling ziet dit ook voor 2121 als een opdracht waaraan
zij een fundamentele inzet voor levert.

2. Activiteiten 2021
Voor het jaar 2021 gelden de volgende prioriteiten aan activiteiten.
De verplichtingen voortvloeiend uit de projectsubsidie van BZK uitvoeren.
En de jeugdgezondheidszorg informeren en toerusten op hun rol in kinderen gezond en veilig te
laten groot groeien en kinderparticipatie.
Het betreft de volgende activiteiten
-

Projectplan kinderparticipatie in de gemeente gereed en de producten en instrumenten
erbij horend klaar om de pilots uit te kunnen voeren in zes gemeenten;
Landelijke communicatie en instrumenten gereed hebben:
o Keuzemenu voor gemeentes;
o Logboek voor alle kinderburgemeesters;
o KRNU-Handreiking 1.0;
o Cursus, handreiking, toolkit en werkplan voor de begeleider;
o Workshop “KinderrechtenNU in de gemeente” voor de Kindergemeenteraad;
o Gemeente-KRNU-toolkit, waarin de Sociale Kindergemeentekaart,
Kinderrechtenchecklist, KinderrechtenNU-spel en het Manifest WE DOEN HET
SAMEN ter ondertekening door burgemeester en kinderburgemeester.

In maart 2020 wordt een Corona Noodhulp instrument dat aan de VNG beschikbaar is gesteld om
kinderen te bereiken in de lockdown en Corona tijdperk.

Gereed 1e kwartaal
o
o
o
o
o

Handreiking 1.0 “We doen het samen” voor raadsleden.
PR en media-aandacht voor kinderparticipatie in lokale democratie: film
gemaakt over kinderburgmeesters in NL.
KRNU en NGKB ontwikkelen een werkplan en toolkit “Kinderdemocratie” voor
de kinderburgmeester en kindergemeenteraad.
Keuzemenu voor gemeentes die een kinderburgemeester willen installeren
Acquireren van gemeentes die mee willen doen met Pilots.

Gereed 2e kwartaal
-

-

-

De handreiking Kinderparticipatie de schakel naar een sociaal veilige omgeving,
geestelijke en lichamelijke gezondheid, burgerschapsvorming en democratie. Gemeente,
jeugdgezondheidszorg, onderwijs, ouders/verzorgers en de kinderen zelf.
Landelijke website Kinderburgmeesters.nl en kinderrechtenproof.nl online en
onderhoud door webmasters IT Plus en Popdat waarvan ook landelijk bestand
kinderburgemeesters en kindergemeenteraad deel uitmaakt.
Projectplan kinderparticipatie in de gemeente gereed voor pilots in zes gemeenten en
de producten en instrumenten die nodig zijn voor de uitvoering zijn ook gereed.
Selectiecriteria en overzicht 6 pilots cf toezeggingen BZK.

Gereed 3e kwartaal.
-

Stukken gereed voor burgemeester en onderwijs (via LEA) met verzoek deelname aan de
verkiezingen van Kindergemeenteraadsleden i.s.m. de scholen.
Alternatief programma Landelijke Dag van Kinderburgmeesters.
Het logboek voor alle kinderburgemeesters.
Zes gemeenten zijn gekozen die de pilots gaan uitvoeren.
Financiën voorbereid voor producten en instrumenten die nodig zijn voor de uitvoering
van projectplan.
Verwey Jonker Instituut, TNO, Erasmusuniversiteit Rotterdam en De Hogeschool van
Utrecht hebben een onderzoeksvoorstel voorbereid om de werkwijze van KRNU te
valideren.

Gereed 4e kwartaal
-

Een doorlopende activiteit is advisering aan GGD, JGZ en gemeenten over samenhang in
kinderrechten als fundament voor kinderparticipatie, burgerschapsvorming en
“Rijksvaccinatie voor de geest”.
Doorontwikkelen van de cursussen voor beleidsambtenaren die te maken hebben met
kinderen.
Trainingen voor de kinderrechtencoaches.
Jaarplan 2022.

3. Aanpassen organisatie
Initiatiefneemster houdt zich tot op heden met name met uitwerking van ideeën in projecten bezig.
Maar tegelijkertijd is aandacht nodig voor de randvoorwaarden waarbinnen de taken worden
uitgevoerd. Dit leidt tot de volgende activiteiten voor 2021.
Gereed 1e kwartaal
Voor alle facetten van beleid, uitvoering en toezicht geldt dat in 2021 de huidige situatie wordt
doorgelicht.
Gereed 4e kwartaal
-

-

Bundeling van krachten in 1 stichting Kinderrechten Menselijke Ontwikkeling met te
onderscheiden activiteiten van KinderrechtenNU en het Nederlands Genootschap van
Kinderburgemeesters. Voor de stichting geldt dat deskundige en onafhankelijke
bestuursleden worden aangetrokken op juridisch, financieel, bestuurs- en beleidsmatig
gebied, die bereid zijn zich in te zetten voor als richtsnoer 1 dag per week.
Samenwerkingspartners vinden voor de uitvoering van activiteiten.
Borging van het gedachtengoed onder meer in juridisch document.

4. Financiële middelen
Gereed 1e kwartaal
-

Financieel jaarverslag 2020.
Subsidieaanvraag aan de Stichting LvE.

Gereed 2e kwartaal
-

Jaarverslag 2020 inhoudelijk en financieel.

Gereed 3e kwartaal
-

Subsidieaanvraag voor de uitvoering in de opvolgende gemeenten buiten de 6
pilotgemeenten.

Gereed 4e kwartaal
- Verantwoording subsidie aan het ministerie van BZK gereed hebben.

