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Mini-werkconferentie Kinderrechten 22 april 2022 
 
Tijd: van 13:00 uur – 17:00 uur 
Locatie: Health Hub, 1e Energieweg 13, 9301 LK Roden 
 

“Duurzame ontwikkeling met de toekomstige generaties”  
 
Duurzame ontwikkeling is per definitie een ontwikkeling die door toekomstige generaties moet 
worden gesteund. Daarom is het essentieel de juiste keuzes te maken voor kinderen in de Agenda 
voor Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Want wanneer we de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen kunnen realiseren, kunnen we ieder kind een eerlijke kans geven in het 
leven. Wat we besluiten te doen voor kinderen en hoe we hen betrekken bij het bouwen van de 
toekomst, zal uiteindelijk bepalend zijn voor ons succes om een vreedzamere, welvarendere en 
duurzamere wereld te creëren. Te beginnen bij de keuzes die gemeenten maken. 
 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Zij maken beleid op het gebied van jeugd voor 
preventie, ondersteuning, hulp en zorg. Bij het opstellen en uitvoeren van dit beleid spelen de 
rechten van kinderen een belangrijke rol. Evenals op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en 
een veilige leef- en speelomgeving. Daarmee dragen gemeenten een grote verantwoordelijkheid 
voor het verwezenlijken van de rechten van kinderen zoals opgenomen in het VN-
Kinderrechtenverdrag, in beleid en praktijk. 
 
Ook in Agenda 2030 wordt verwezen naar het Kinderrechtenverdrag. Er zijn tal van voorbeelden van 
interactie tussen elk van de SDG's en de rechten van kinderen die deel uitmaken van het verdrag. In 
meer dan 10 van de doelstellingen zijn er specifieke indicatoren rond kinderen. Hoewel er dus niet 
voor elke SDG een indicator rond kinderen is, speelt de situatie van kinderen wel een belangrijke rol 
in elke doelstelling. 
 
Gemeenten staan voor vele uitdagingen, met name in de strijd tegen armoede, duurzame 
economische groei en klimaatverandering. De ene gemeente is hierin verder dan de andere. Zo zijn 
sommige gemeenten bezig met het opzetten van een Kinderrechtenstad, hebben andere een 
beleidsmedewerker kinderrechten aangesteld en zijn er gemeenten die kinderen en jongeren 
betrekken bij thema’s die hen aangaan. Toch zijn ook nog steeds gemeenten zoekende naar hoe zij 
kinderrechten kunnen borgen. 
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Deze werkconferentie is voor alle gemeenten die kinderrechten in de praktijk willen brengen. Laat u 
inspireren door bijdragen van: het Kinderrechtencollectief, Defence for Children, Jantje Beton, de 
VNG, de Kinderombudsman en Nederlandse Vereniging van Raadsleden.  
 
 
Meld u nu aan op: info@politieknetwerkdrenthe.nl 
 
Programma: 
 
13:00 uur  Inloop 
13:30 uur  Welkom dagvoorzitter: Fenna Bolding (vm. lid Eerste Kamer, adviseur 

CMO STAMM) 
13:35 uur  Inleiding door Huri Sahin (voorzitter Kinderrechtencollectie) 

Call to action’ Anita van der Noord (voorzitter Politiek Netwerk 
Drenthe en initiatiefnemer) 

14:15 – 15:00 uur Workshop ronde 1 
15:05 – 15:50 uur Workshop ronde 2 
16:00 uur  Rondetafelgesprek met kinderen en jongeren 
16:20 uur  Margrite Kalverboer (De Kinderombudsvrouw) Het belang van het kind 

in het gemeentelijk beleid 
16:45 uur  Opbrengst workshops en het aanbieden van een raadsadres aan de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden  
17:00 uur  Einde programma 
 

Workshops:  

1. Betekenisvolle participatie – Maartje Berger (Defence for Children) 
2. Kinderen en Omgeving – Pauline van der Loo (Jantje Beton en Ruimte voor de Jeugd)  
3. Diversiteit: Hoe betrek je jongeren die moeilijk te bereiken zijn? – Frank Speel (VNG)  

 
Centrale vraag in elke workshop:  
Wat wil je als burgemeester, wethouder, beleidsmaker, raads- en statenlid en 
jeugdhulpverlener op dit terrein geregeld hebben op 20 november 2022?’  
(Internationale Dag voor de Rechten van het kind) 
 
Meer weten over kinderrechten? Kijk op kinderrechten.nl/gemeente 


