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Datum: 26 april 2022 

Betreft: Coalitieakkoord in kindvriendelijke taal 

 

Geacht gemeenteraadslid, 

 

Van harte gefeliciteerd met uw (her)verkiezing in de gemeenteraad. Wij wensen u veel geluk en 

succes in de komende jaren.  

 

Kinderen en jongeren hebben het recht om te 

participeren in politieke besluitvorming, zoals vastgelegd 

in artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Maar om 

betrokken te zijn en inspraak te kunnen hebben moeten 

kinderen eerst begrijpen wat er is afgesproken. Dat is de 

reden dat we onlangs het regeerakkoord hebben 

‘vertaald’ in kindvriendelijke taal. Ook zijn kinderen uit 

groep 7 van de Agnesschool in IJsselstein in gesprek 

gegaan met politici (zowel uit de Tweede Kamer als 

lokaal). Het was ontzettend mooi om te zien hoe goed 

zij hun mening konden verwoorden en in gesprek 

konden gaan met de politici over onderwerpen die hun aangaan (zie deze link voor een korte sfeerimpressie). 

 

Veel van het beleid waar kinderen en jongeren mee te maken krijgen (bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg, 

armoede- en schuldenbeleid en passend onderwijs), is sinds de decentralisatie in 2015 de verantwoordelijkheid van 

gemeenten geworden. Uw verantwoordelijkheid.  

 

Daarom roept Save the Children alle gemeenten op om beleidsstukken die van grote invloed zijn op 

het leven van kinderen in kindvriendelijke taal te publiceren. Om te beginnen met het 

coalitieakkoord van de gemeente. Dit is belangrijk omdat hierin de plannen voor de komende jaren beschreven 

staan die van grote invloed zijn op de levens van kinderen en jongeren in uw gemeente. 

 

Wilt u ook dat de kinderen en jongeren in uw gemeente weten welke plannen jullie hebben voor de 

komende jaren?  

Vindt u het belangrijk om ook kinderen en jongeren te betrekken bij uw beleidsplannen?  

 

In de bijlage vindt u een ondersteunend document dat wij hebben opgesteld met richtlijnen om het coalitieakkoord 

in kindvriendelijke taal uit te brengen. Meer informatie over deze campagne vindt u hier. Wij hopen dat u als 

gemeenteraadslid wil pleiten voor gemeentebeleid geschreven en uitgelegd in kindvriendelijke taal. 

 

Hartelijke groeten, 

 

 

Marjolein Weidema  

Senior Projectmedewerker Jeugdparticipatie  

Save the Children Nederland  

Ieder kind heeft het recht op een gelukkige jeugd. 

Daarom zet Save the Children alles op alles om het 

leven van kinderen – en daarmee de toekomst van 

onze samenleving – te verbeteren. Als grootste 

onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld 

geven wij kinderen een gezonde start, de kans om te 

leren en bescherming tegen onrecht. Elke dag weer. 

 

Onvoorwaardelijk. 

https://www.youtube.com/watch?v=eJji1vrluMg
https://www.savethechildren.nl/pagina/coalitieakkoord-in-kindertaal

