
Verzonden: woensdag 7 juli 2021 15:56 
Onderwerp: uitnodiging kinderrechtentour 2021  
 
Beste griffies, 
 
Wij vonden het afgelopen woensdag 30 juni 2021 leuk om tijdens de Regionale Radenavond Jeugd 
vanuit het Innovatienetwerk Jeugd | Samen met de Jeugd een presentatie te geven over 
jongerenparticipatie!  
Gedurende de presentatie hebben wij de raadsleden uitgenodigd voor de Kinderrechtentour. Als 
aanjagers van deze tour staan Eva en ik voor ‘inspraak, invloed en initiatief voor kinderen en jongeren 
in het jeugd(hulp)beleid’. 
Heb je de webinar gemist? Je kunt het terugzien via https://youtu.be/UvxYnDdeSbk 
 
Kinderrechtendag 
In de wereld hebben volwassenen met elkaar afgesproken dat we goed voor kinderen moeten zorgen 
en kinderen moeten beschermen. Ook Nederland heeft in 1995 een handtekening gezet onder dit 
verdrag en daarmee de afspraak gemaakt er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat kinderen veilig, 
gezond en gelukkig op kunnen groeien. Dit houdt in dat volwassenen bij alle plannen, regels, wetten 
en beslissingen die kinderen en jongeren betreffen, hen actief betrekken. De participatie kent hierin 
vele gradaties van invloed. Deze variëren van luisteren naar een bepaalde groep tot het laten 
meebeslissen van deze doelgroep.   

Kinderrechtentour  
Zoals in de presentatie naar voren is gekomen vieren we jaarlijks rond 20 november de rechten van 
het kind. Zo ook in de regio Hart van Brabant. Dit jaar organiseren het Innovatienetwerk Jeugd, het 
Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst (Fontys) en R-Newt Kids (Contour de Twern) een feestelijke 
kinderrechtentour. De tour vindt plaats langs de negen Hart van Brabant – gemeenten. Met het  oog 
op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 lijkt het ons gaaf om kinderen in de leeftijdsgroep van 10 
tot en met 12 jaar in gesprek te laten gaan met raadsleden. 
 
Inventarisatie  
Graag nodigen wij de raadsleden uit om deel te nemen aan de Kinderrechtentour 2021. Een datum 
per gemeente wordt geprikt in september.  
Indien de raadsleden interesse hebben, nodigen wij ze uit het volgende formulier in te vullen: 
https://forms.gle/rB9bArCE9yn6B5QNA  
We zouden het zeer op prijs stellen als deze mail naar de raadsleden wordt doorgestuurd.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u natuurlijk 
met ons contact opnemen. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Mboto, Manuela 
  
Aanjager jongerenparticipatie  
Jongerennetwerk-Samen met de Jeugd 
Innovatienetwerk Jeugd | Regio Hart van Brabant 
 
E manuela.mboto@tilburg.nl 
aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag (van 09.00 tot 17.00) 
  
www.tilburg.nl | facebook.com/gemeentetilburg | twitter.com/gemeentetilburg  
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