Beste gemeenteraadsleden,
Al bijna 100 gemeenten in Nederland hebben een Kinderburgemeester geïnstalleerd, wel of nog niet bijgestaan door een
Kindergemeenteraad. Heeft uw gemeente al een Kinderburgemeester en een Kindergemeenteraad?
Jaarlijks wordt er op de tweede dinsdag van september de
Landelijke Kindergemeenteraadsverkiezingen gehouden. Alle
kinderen van alle groepen 7 van participerende gemeenten,
kiezen dan uit hun midden nieuwe Kindergemeenteraadsleden
en daaruit een Kinderburgemeester. Zo kan de gemeente direct
van kinderen zelf horen wat zij belangrijk vinden en wat zij nodig hebben om veilig, gezond en gelukkig op te groeien. Én op
deze manier leren kinderen hoe de democratie werkt en hoe ze
daar (later ook) goed aan mee kunnen doen. Het is het recht op
leren participeren en een ontwikkeling tot volwaardige burgers
in een florerende democratische samenleving.

Kinderrechten beginnen
bij kinderparticipatie: van
kinderen horen we of voor
zieningen en bescherming
bereikbaar en toereikend zijn.

Op de volgende pagina bieden we u een kant-en-klare motie
aan, die u in uw gemeente kan indienen als u het ook zo belangrijk vindt dat in uw gemeente kinderparticipatie en kinderrechten worden geborgd.
Op pagina 3 van dit document vindt u de Kinderrechtenchecklist:
een lijst van belangrijke voorwaarden om kinderen veilig en gezond op te kunnen laten groeien, die zeker ook bij beleidsmakers
bekend moet zijn en waaraan zij hun plannen kunnen toetsen.
Tot slot vroeg het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters afgelopen januari tijdens de digitale nieuwjaarsreceptie
aan de huidige Kinderburgemeesters welke thema’s zij belangrijk
vinden om over na te denken en te praten. Middels workshops
rond die thema’s, werd op de 5e Landelijke Dag van Kinderburgemeesters 19 maart 2022 in Madurodam, uitgebreid overlegd
door 61 Kinderburgemeesters. Gevraagde adviseurs hielden een
korte introductie waarna prachtige discussies ontstonden. De
ideeën van Kinderburgemeesters leggen wij u voor.

Voor de gemeente en de
scholen is er een kant en klaar
pakket beschikbaar voor de
verkiezingen, de installatie en
een vruchtbare ambtsperiode.
Vragen of opmerkingen?
Neem gerust contact op via:
telefoonnummer 06-41 42 66 00
info@kinderburgemeesters.nl
www.kinderburgemeesters.nl
www.kinderrechten.nu
www.kinderrechtenproof.nl

Bahreddine Belhaj
Bestuursvoorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Willemijn Dupuis
Directeur Stichting Kinderrechten en Menselijke Ontwikkeling
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Het NGKb werkt samen met VNG,
NGB, NVvR, WHV, VvG en Min. BZK

MOTIE
VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Datum raadsvergadering:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Onderwerp: Kinderburgemeester, kinderparticipatie in de gemeente
De raad van de gemeente .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in vergadering bijeen,
constaterende dat:
• De gemeenten door een stelselwijziging de verantwoordelijkheid hebben gekregen voor alle zorg voor jeugdigen
en ouders binnen hun grenzen (Jeugdwet, 2015);
• Uit een onderzoek naar de staat van jeugdparticipatie in Nederland blijkt dat kinderparticipatie, in vergelijking met
jongerenparticipatie in Nederlandse gemeenten nog in de kinderschoenen staat (bron: De staat van jeugdparticipatie in Nederland, Verwey-Jonker Instituut, 2016);
• Het Kinderrechtencollectief in zijn inbreng voor de rapportage aan het VRK-Comité in Genève wijst op het gebrek
aan kennis over kinderrechten en het feit dat betekenisvolle participatie van kinderen en jongeren niet geborgd is
in beleid en praktijk (Inbreng op de List of Issues Prior to Reporting, 1 juli 2019);
• Het beter is om met kinderen en jongeren, dan over kinderen en jongeren te praten.
overwegende dat:
• Kinderparticipatie bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, in het bijzonder aan de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen, zelfrespect en sociale verantwoordelijkheid, en meer in het algemeen aan morele, sociale en emotionele
ontwikkeling;
• In het wetsvoorstel Burgerschapsonderwijs voor primair en voortgezet onderwijs (2018) is opgenomen dat het
onderwijs kinderen kennis en respect moet bijbrengen over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en
kinderen moet laten oefenen in vaardigheden die ze nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving;
• Een groot aantal gemeenten (97) een kinderburgemeester en/of kindergemeenteraad heeft geïnstalleerd;
• Een kinderraad en kinderburgemeester bruggen kunnen slaan tussen kinderen in de gemeente en de politiek;
• Kinderen door middel van (de verkiezing van) een kindergemeenteraad en kinderburgemeester meer kunnen leren
over democratie, participatie, politiek, de gemeente en hun eigen rechten;
• De gemeenteraad en het college door de plannen en activiteiten van de kindergemeenteraad en de kinderburgemeester meer kunnen leren over hoe kinderen de stad zien en wat zij belangrijk vinden.
roept het college op:
• Over te gaan tot de aanstelling van een kinderburgemeester en een kindergemeenteraad onder begeleiding van
KinderrechtenNU;
• Lid worden van het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters en daarmee te kiezen voor:
1. Basispakket ondersteuning kinderburgemeester* (€ 1000 per jaar)
2. Ondersteuning Kinderburgemeester plus kindergemeenteraad met adviesrol** (€ 3000 per jaar)
3. Ondersteuning Kinderburgmeester en Kindergemeenteraad op basis van contact met alle
groepen 7 van de gemeenten*** (€ 6000 per jaar);
• Dekking voor de kosten van € . . . . . . . . . te vinden binnen het budget van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opties voor dekking:
1. Gemeentelijke Reserve 2. Budget voor Jeugdbeleid 3. Budget voor Participatie 4. LEA (alleen bij optie 2 en 3).
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekenaar(s),
..............................................................................................................................

PARTIJ.................................................................................. Naam Raadslid

Voor het goed functioneren van de kinderburgemeester en Kindergemeenteraad biedt
het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters (NGKb) de gemeente:

*MOGELIJKHEID 1. B ASISPAKKET ONDERSTEUNING KINDERBURGEMEESTER
Kosten jaarlijks: € 1000,• Deelname aan de Landelijke Dag van Kinderburgemeesters.
• Het Werkboek voor Kinderburgemeesters WE DOEN HET SAMEN. Een ‘Gouden Gids’ voor de kinderburgemeesters, kindergemeenteraadsleden en de begeleider.
• Een account op het online Platform Kinderburgemeesters. Waar de Kinderburgemeester kan zien waar
andere kinderburgemeesters mee bezig zijn.
**MOGELIJKHEID 2. B
 ASISPAKKET ONDERSTEUNING KINDERBURGEMEESTER MET ADVIESROL
Kosten jaarlijks: € 3000,• Jaarlijkse na- en bijscholing van de gemeentelijke begeleider voor de implementatie van kinderparticipatie
en kinderrechten in de gemeente.
• Deelname aan de Landelijke Dag van Kinderburgemeesters.
• Het Werkboek voor Kinderburgemeesters WE DOEN HET SAMEN. Een ‘Gouden Gids’ voor de kinderburgemeesters, kindergemeenteraadsleden en de begeleider.
• Een account op het online Platform van Kinderburgemeesters. De kinderburgemeester en zijn/haar begeleider krijgen volledig toegang tot het Platform Kinderburgemeesters en is daarmee bereikbaar voor de
vragen van de kinderen. De kinderburgemeester kan met collega’s overleggen, praat mee en stemt mee in
het virtuele parlement. Zo kunnen zij kennis en ervaring uitwisselen, samenwerken en hulp vragen aan de
samenwerkingspartners (vermeld in het Werkboek).
***MOGELIJKHEID 3. O
 NDERSTEUNING KINDERBURGEMEESTER PLUS KINDERGEMEENTERAAD
Kosten jaarlijks: € 6000,• Jaarlijkse na- en bijscholing van de gemeentelijke begeleider voor de implementatie van kinderparticipatie
en kinderrechten in de gemeente.
• De NGKb-toolkit Kinderdemocratie. Met ondermeer draaiboeken voor de scholen en gemeente voor een
vruchtbare deelname aan de Landelijke Kindergemeenteraadsverkiezingen.
• Deelname aan de Landelijke Dag van Kinderburgemeesters.
• Het Werkboek voor kinderburgemeesters WE DOEN HET SAMEN. Een ‘Gouden Gids’ voor de kinderburgmeesters, kindergemeenteraadsleden en de begeleider.
• Een account op het online Platform van Kinderburgemeesters. De kinderburgemeester en zijn/haar begeleider krijgen volledig toegang tot het Platform Kinderburgemeesters en is daarmee bereikbaar voor de
vragen van de kinderen. De kinderburgemeester kan met collega’s overleggen, praat mee en stemt mee in
het virtuele parlement. Zo kunnen zij kennis en ervaring uitwisselen, samenwerken en hulp vragen aan de
samenwerkingspartners (vermeld in het Werkboek).

Meer info via: www.kinderburgemeesters.nl of info@kinderrechten.NU
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WAT HEB JE NODIG OM OP TE GROEIEN…
• Toegang tot internet 
Vink aan:
ͻĞƉĞƌŬƚĞƟũĚĂĐŚƚĞƌďĞĞůĚƐĐŚĞƌŵĞŶ


• Ouders of verzorgers  liefde  en zorg 
• Een opvoeding met normen en waarden 
en het goede voorbeeld krijgen 
• Ontwikkeling verantwoordelijkheidsgevoel 
leren voor jezelf te zorgen  en voor
anderen  en leren met geld om te gaan 
ͻůŬĞƐĐŚŽŽůĚĂŐŶĂĂƌƐĐŚŽŽůŐĂĂŶ
• Goed onderwijs krijgen ďĞƐĐŚĞƌŵĚ
ǁŽƌĚĞŶƚĞŐĞŶƚĞŚŽŐĞǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐĞŶ
leren omgaan met (gezonde) stress 
ͻ'ĞĂĐĐĞƉƚĞĞƌĚǁŽƌĚĞŶ niet bang zijn 
ͻZƵŝŵƚĞĞŶƟũĚǀŽŽƌũĞǌĞůĨ om te spelen 
ͻZƵŝŵƚĞĞŶƟũĚŽŵƚĞƐƉĞůĞŶ
• Gezond eten  genoeg beweging 
genoeg slaap ůŝĐŚĂŵĞůŝũŬĞǀĞƌǌŽƌŐŝŶŐ
• Hulp bij het bereiken (of behouden) van
ĞĞŶŐĞǌŽŶĚŐĞǁŝĐŚƚ en gezond gebit 
• Een gezonde omgeving  een rookvrije
omgeving  een veilige omgeving 
ͻĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐƚĞŐĞŶŐĞŚŽŽƌďĞƐĐŚĂĚŝŐŝŶŐ

ͻĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐƚĞŐĞŶƐĐŚĂĚĞůŝũŬĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞ
met name op internet  en tv 
ͻsŽŽƌůŝĐŚƟŶŐŽǀĞƌƐĞŬƐƵĂůŝƚĞŝƚ
ͻsŽŽƌůŝĐŚƟŶŐŽǀĞƌĂůĐŽŚŽůĞŶĚƌƵŐƐ
gokken ŝŶƚĞƌŶĞƚĞŶƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ
verslaving 
• Extra hulp krijgen als je het nodig vindt 
ͻĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐƚĞŐĞŶ en hulp krijgen bij
ongezonde stress of nare gebeurtenissen 
ͻ,ĞƚǀĞƌƐĐŚŝůůĞƌĞŶƚƵƐƐĞŶŐƌĂƉƉĞŶŵĂŬĞŶĞŶ
pesten  en niet steeds gepest worden 
• Niet geslagen worden ŶŝĞƚƵŝƚŐĞƐĐŚŽůĚĞŶ
worden  niet vernederd worden 
ͻEŝĞƚďŝũĞĞŶǀĞĐŚƚƐĐŚĞŝĚŝŶŐďĞƚƌŽŬŬĞŶǁŽƌĚĞŶ
• Niet mishandeld worden  niet verwaarloosd
worden  niet uitgebuit worden 
ŐĞĞŶŽŶŐĞǁĞŶƐƚůŝĐŚĂŵĞůŝũŬĐŽŶƚĂĐƚ
• Mee kunnen doen  meepraten  en meebeslissen  thuis ŽƉƐĐŚŽŽů in de buurt 
• Mensen die naar jouw mening vragen 
en luisteren 

Als je denkt dat er iets niet goed gaat met jou of met je vriendje of vriendinnetje,
of bij een klasgenoot of iemand uit je buurt, dan is er voor jou de KINDERMELDCODE
AAN DE SLAG!
Is jouw omgeving Kinderrechtenproof
of moet er iets verbeterd worden?

/ŶĨŽƌŵĂƟĞŬƵŶũĞǀŝŶĚĞŶŽƉ͗
www.kinderrechtenproof.nl
Of vraag advies aan je burgemeester

Je kunt ook DE KINDERTELEFOON
bellen: 0800 0432
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Zoek een volwassene die je vertrouwt,
die naar je luistert en die je helpt. Zoek
net zo lang tot je iemand gevonden hebt.

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR!
Heel veel mensen kunnen
luisteren en helpen!
Je moeder, je vader, de juf, de meester,
familie, buren, vrienden, de dokter,
ĚĞƉŽůŝƟĞ͕ĚĞďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌŽĨ͙
je weet vast nog wel iemand
die je kunt vertrouwen.
© SƟĐhƟŶŐ<ŝŶĚĞƌrĞĐhten en Menselijke Ontwikkeling - www.kinderrĞĐhten.nu

Samen Spelen, Samen Leven
Uit de gesprekken op de nieuwsjaarsreceptie van de
Kinderburgenmeesters bleek spelen voor kinderen van
levensbelang. Als kinderen de kans krijgen, spelen ze altijd en
overal. Dat doen ze het liefst samen met andere kinderen in de
speeltuin om de hoek. Helaas kunnen veel kinderen met een
handicap op dit moment niet meespelen, omdat 9 van de 10
speelplekken niet toegankelijk zijn. De Kinderburgemeesters
gingen in gesprek met Dave Ensberg, directeur van Jantje
Beton; Michelle Cramwinckel, Jantje Beton; Henk-Willem
Laan, directeur-bestuurde het Gehandicapte Kind; Rick Brink,
aanjager Samen Spelen; Yolanda Holleboom, Sam& en Janneke
Schoonbeek, Sam& en kwamen tot het volgende:

Het College van Madurodam heeft
met hand en spant meegeholpen
aan een bijzondere Landelijke Dag
van Kinderburgemeesters.
Madurodam Kinderfonds heeft het
NGKb financieel gesteund.

Ook gehoord: Inclusieve toestellen

KINDHIGH5 VOOR DE RAADSLEDEN:
•	Meer samenspeelplekken creeëren,
meer gelegenheden om samen te zijn;
•	Meer ontmoetingen organiseren
om elkaar te leren kennen;
• Iedereen is welkom, dus iedereen uitnodigen;
• Luisteren en praten met alle kinderen;
• Spelletjes ontwikkelen voor alle mensen samen.

zien er niet altijd anders uit;
inclusieve schommel; leuke
samenspeelactiviteiten; aangepaste
regels met sporten; samen sporten/
na school meer samen zijn; uitjes
organiseren; elkaar accepteren;
elkaar helpen; samen met een
kind met beperking een speeltuin
bezoeken; prikkelvrij uurtje op de
kermis; borden met gebarentaal in
speeltuin; gebarentaalles op school;
inclusievere spelletjes ontwikkelen;
samenspeel/sport-dag (op school);

KINDHIGH5 VOOR DE KINDEREN:

rolstoeltoegankelijke trampoline;

• Elkaar uitnodigen;
• Elkaar beter leren kennen;
• Elkaar accepteren: ‘jezelf kunnen zijn’;
• Elkaar helpen;
•	Aardig zijn voor elkaar en
rekening houden met elkaar.

speciale en normale schommels

klimmuur toegankelijk voor blinden;
naast elkaar; waterspeeltuin;
toren met glijbaan en lift; strand
rolstoeltoegankelijk maken (zoals in
Vlissingen); voelmuur (sensorische
toestellen); ervaringen uitwisselen (bijv.
blinddoek of met oude rolstoelen);
lessen rekening houden met elkaar.

Verzorgd door Jantje Beton,
het Gehandicapte Kind en
Samen Spelen
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Ik wil veilig naar school fietsen!
Peter Hulsen, ambassadeur NGKb; Patrick Sluiter en Silvia de
Jong, beiden Politieacademie luisterden naar de ervaringsverhalen, gaf antwoord op vragen en bedacht samen met de kinderburgemeesters oplossingen:

KINDHIGH5 VOOR DE RAADSLEDEN:
•	Meer (gescheiden) fietspaden aanleggen;
•	Meer controle op mobieltjes in het verkeer (MONO);
•	Meer controle op door rood rijden;
•	Hulp bij fietsonderhoud; jaarlijkse reparties bel,
remmen en lichten (bijvoorbeeld via scholen);
•	Meer verkeersdrempels voor auto’s.

KINDHIGH5 VOOR DE KINDEREN:
•	Geen harde muziek op de oortjes;
•	Blijf altijd opletten;
•	Anderen weggebruikers in de ogen kijken;
• Licht en reflectors op de fiets;
• Verkeersregels leren (op school).

Ook gehoord: overzichtelijke kruisingen;
meer verkeerslichten; gratis helm bij (elektrische) fiets; veilig parkeren; niet te hard
rijden; lagere snelheden bij scholen; geen
rondslingerende scooters; goede straatverlichting; eenrichtingsverkeer bij scholen
(met kiss and ride zone); meer zebrapaden;
meer verkeersdrempels voor auto’s; praktijk
verkeersexamen op de fiets; meer digitale snelheidsmeters; meer kinderen op de
fiets naar school i.p.v. met de auto; ruimere
fietsstallingen; bredere fietspaden; in heel
Nederland de actie van de kinderburgemeester van Laarbeek: mei-autovrij; autovrije zones bij school.

Verzorgd door de Politieacademie
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Hoe zorg ik in mijn omgeving voor de aarde?
Kinderen maken zich zorgen over de natuur en het klimaat.
Uit internationaal onderzoek dat dit jaar is gepubliceerd in
The Lancet bleek dat 75 procent van de kinderen de toekomst
beangstigend vindt en dat 60 procent zich in de steek
gelaten voelt door hun regering. Er is een toenemend besef
dat kinderen en jongeren recht hebben op een slagvaardig
klimaatbeleid dat de opwarming van de aarde drastisch
beperkt. Dat is een voorwaarde voor het gezond, veilig en
kansrijk opgroeien van kinderen. Ook voor de 5e Landelijk Dag
van Kinderburgemeesters was dit punt door de kinderen op de
agenda gezet. Saskia Bodde, ambassadeur NGKb en Tom Lindt
verzorgden de workshop:

KINDHIGH5 VOOR DE RAADSLEDEN:
•	Meer prullenbakken maken van zwerfafval;
• Afvalknijpers uitdelen;
•	Recycle-plaats waar dingen gemaakt kunnen worden;
•	Meer tweedehandswinkels en rommelmarkten;
•	Meer bloemen voor bijen en vlinders.

KINDHIGH5 VOOR DE KINDEREN:
•	Kijk wat er nog gebruikt kan worden van afval;
•	Gebruik stoffen tassen in plaats van plastic;
•	Op een leuke manier afval opruimen;
•	Papier en glas recyclen;
•	Hergebruik kleding. Ruil of geef het door.

“Ik wilde heel graag iets doen
aan het klimaat; dat de natuur
schoner wordt en dat de
aarde gewoon schoon blijft.
Ik kwam dus op het idee van
een kinder-klimaattop. Een
wedstrijd waarbij alle scholen
meedoen en alle kinderen
een idee mogen insturen hoe
je het beste het klimaat kan
veranderen. Dan mag de school
weer één iemand kiezen die zijn
of haar idee dan presenteert
voor een jury. Het idee dat wint,
wordt dan uitgevoerd.”
–Bibi
(Kinderburgemeester
van Waterland)

Ook gehoord: Meer fietsen, minder met de auto; tegelwippen;
kappen met kappen; campagne/ challenge opruimen in de wijk; zelf
verpakkingen meenemen naar de supermarkt; zaadjes/ bloembollen
uitdelen die in (balkon)tuin geplant kunnen worden; speeltuinen van
duurzaam hout en gerecyclede materialen; meer beweging buiten;
meer oplaadpunten voor energie; landelijke actie: geen sigarettenpeuken meer op straat.

Verzorgd door Kinderopvang ZON!
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Gelijkwaardige kansen voor kinderen
Schoolspullen, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of
een dagje uit. Het lijkt normaal voor alle kinderen in Nederland,
maar niet elke ouder kan het betalen. 1 op de 12 kinderen in
Nederland groeit bijvoorbeeld op in armoede, ongeveer 2 per
klas! Ook wilden de kinderburgemeesters discriminatie en
pesten bespreken. Gelijkwaardige kansen voor ieder kind is voor
hen een belangrijk onderwerp. De workshop werd verzorgd
door Sam voor alle kinderen, Annette Thijs, ambassadeur NGKb;
Margretha Du Carmo Krabbe; Hanske Douwenga. Ze bespraken
wat er voor nodig is om gezond, veilig en gelukkig op te groeien:

KINDHIGH5:

Ook gehoord: Geef op school les over
hoe je zelfvertrouwen kan krijgen en
hoe je je eigen stem kan laten horen;

•	Alle kinderen moeten mee kunnen doen, ook als je
bijvoorbeeld een beperking hebt of minder geld.
•	Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat je vraagt
aan een kind “wat heb je nodig?”. Dan kun je erover
praten, en bijvoorbeeld schoolspullen en gezond eten
vragen en samen oplossingen bedenken.
•	Aandacht tijdens de opleiding van juffen en meesters
over hoe je omgaat en reageert bij nare dingen zoals
pesten.
•	In de klas meer praten over lastige onderwerpen
zoals pesten. Samen luisteren naar degene die gepest
wordt, leren begrijpen wat dat doet met iemand en
het dan samen oplossen.
•	Ook aandacht voor de pesters: dan help je 2 kinderen.

Kinderburgemeesters moeten het nieuws
opzoeken om hiervoor aandacht te
vragen; gemeenten moeten aandacht
geven aan kinderparticipatie; accepteer
elkaar; het is belangrijk dat kinderen
gelijke kansen en gelijke behandeling
krijgen; gevolgen van pesten duidelijk
maken; lessen over pesten; film of docu
laten zien, waarin je ziet wat de gevolgen
van pesten zijn; opkomen voor kinderen
die gepest worden; aandacht voor
financiële ongelijkheid; organiseer een
activiteitendag; het is van belang dat er
iemand is met wie je kan praten als je het
moeilijk hebt.

Actie tegen pesten. Lin, kinderburgemeester van
Sint Michielsgestel en Sebastian, Kinderburge
meester van Zeist nodigden alle deelnemers uit
daar iets over te zeggen ‘op de zeepkist!’

Verzorgd door Danny Dijkhuizen
Kids 4Dreams, Toekomstig Talent
Netwerk en Hogeschool Utrechtlectoraat Jeugd
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97 NEDERLANDSE GEMEENTEN
HEBBEN AL EEN KINDERBURGEMEESTER

EN STEEDS MEER WERKEN MET EEN GEKOZEN KINDERGEMEENTERAAD
Leer kinderen participeren
in de lokale democratie:
• Hoe gaan we met elkaar om?
• Hoe zorgen we voor elkaar?
• Hoe kunnen we elkaar helpen?
• Hoe nemen we samen een besluit?

En hoor uit eerste hand wat
de volwassenen van morgen
belangrijk vinden!

“Kledingruil en
-repareercafe”

“Gelijke kansen voor alle kinderen”

“Toegankelijke speeltuin voor
kinderen met een beperking”

“Verkeersveiligheid”

“Werken aan een schonere leefomgeving”

Tweede Dinsdag van September

LANDELIJKE KINDERGEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
DOEN ALLE KINDEREN UIT DE GROEPEN 7 IN UW GEMEENTE MEE?
NEE? DIEN EEN MOTIE IN. GA NAAR WWW.KINDERBURGEMEESTERS.NL

Kinderparticipatie komt alleen tot zijn recht als
een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van kind en volwassene het uitgangspunt is.
Het is aan de volwassenen om daarvoor ruimte te bieden.

WE DOEN HET SAMEN
• Het Nederlands Genootschap van
Kinderburgemeesters biedt een uitgebreide
toolkit voor de verkiezing en de begeleiding van
kinderburgemeester en kindergemeenteraad.

• Het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters brengt gemeenten en scholen
samen om te werken aan burgerschap en
democratie.

• Jaarlijks organiseert het Nederlands
Genootschap van Kinderburgemeesters de
Landelijke Dag van Kinderburgemeesters met
leuke workshops voor kinderburgemeesters en
hun gemeentelijke begeleiders.

• Het Nederlands Genootschap van
Kinderburgemeesters werkt samen met het
Nederlands Genootschap van Burgemeesters,
de Vereniging Van Nederlandse Gemeenten,
de Wethoudersvereniging, de Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging
van Griﬃers.
VRAGEN OVE
R HET
LIDMAATSCH
AP?

• Alle Kinderburgemeesters zijn makkelijk te
bereiken en blijven met elkaar in gesprek en
kunnen elkaar vragen stellen via het online
Platform Kinderburgemeesters.

NEEM GERUS

T CONTACT

OP:

info@kinderburgemeesters.nl
+31 6 4142 6600

