
 

 

UITNODIGING KINDERRECHTENTOUR 2021 
Vrijdag 26 november 2021, van 14:00 tot 17:00 uur 

 
Beste volksvertegenwoordiger en/of beleidsmaker van ‘grote’ mensen,  
 

‘Als 12-jarige heb ik nog geen stemrecht. Maar óók ik woon & leef in dezelfde gemeente als u.  

Wilt u verrast worden en de wereld door mijn ogen zien? In het najaar van 2021 vieren wij de 

Kinderrechten, bent u erbij?’ 

 
Stem van Kinderen  
In Nederland vinden we dat we er alles aan moeten doen om kinderen veilig, gezond en gelukkig op te 
laten groeien. Deze afspraak is vastgesteld in het Kinderrechtenverdrag. Ook in de regio Hart van 
Brabant ambiëren we vanuit de Koers Samen met de Jeugd om te denken én doen vanuit de 
leefwereld van kinderen. Want als wij kinderen uitnodigen om hun ervaringen te delen, en hier met 
aandacht naar luisteren, weten wij als volwassenen of wij handelen in hun belang én of onze plannen 
toereikend zijn. En zeker in deze tijden van corona is het extra belangrijk om naar de stem van 
kinderen te blijven vragen. 
 
Kinderrechtentour  
Om het recht op participatie regionaal onder de aandacht te brengen, organiseert het 
Innovatienetwerk Jeugd (INJ) sinds 2015 jaarlijks rond 20 november ‘de Dag van de Rechten van het 
Kind’. Op deze dag ontmoeten kinderen, jongerenwerkers, beleidsmakers, wethouders en raadsleden 
elkaar om de kinderrechten te vieren, te oefenen met participatie én van kinderen zelf te horen wat zij 
nodig hebben om gezond, gelukkig en veilig op te kunnen groeien.  
 
Dit jaar organiseert het INJ de Kinderrechtentour in samenwerking met Contour de Twern/R-Newt Kids 
en Fontys Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst. Bent u nieuwsgierig wat u kan verwachten van de 
tour? Klik op de link om een impressie te krijgen van voorgaande jaren: https://youtu.be/tT7PpAlLt_Y  
 
Kinderen: de kiezers van de toekomst! 
Wilt u uw 18- achterban beter leren kennen? Bent u nieuwgierig naar de wensen en ideeën van 
kinderen: de toekomstige kiezers? Dan is deze tour voor u bestemd. Graag geven wij beleidsmakers & 
raadsleden de kans om in de belevingswereld van kinderen te stappen. Wij dagen u uit om écht te 
luisteren naar wat zij te vertellen hebben. 
 
Gedurende het programma gaat u op speelse wijze in gesprek met een groep van 10 à 20 kinderen in 
de leeftijd van 10 tot 12 jaar. Ook krijgt u de ruimte om een standpunt, beleidsstuk of vraag voor te 
leggen aan kinderen. Zij zullen u hierop bevragen en u voorzien van een kinderadvies.  
 
 Ter voorbereiding van de Kinderrechtentour vragen wij u:  

- een kinderfoto mee te nemen van toen u ongeveer 10 jaar oud was; 
- na te denken over een actueel standpunt of beleidsstuk over een thema dat kinderen raakt. 

Wat zou u graag van kinderen willen weten? En hoe kunt u dit in eenvoudige taal aan kinderen 
voorleggen? 

 
Benieuwd naar de stem van toekomstige kiezers? Meld u dan snel aan voor deze tour! 
Wanneer?  Vrijdag 26 november 2021, van 14:00 tot 17:00 uur 
Waar?   Jongerencentrum Mainframe, Sint Jansstraat 1 in Goirle 
Meer info?  Stuur een mail naar eva.saeboe@tilburg.nl of bel naar 0625775998 
Aanmelden?  Vul dit formulier in: https://forms.gle/JFNby1or4oRNgoNA6 
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