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Kinderrechten als basis
voor lokaal jeugdbeleid
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D
ef

en
ce

for Children International

Jeugdwerkloosheid
Jeugdcriminaliteit

Kinderen met onderwijsachterstand
Schoolverzuim

Kindermishandeling
Kinderen in tehuizen

Kinderen in uitkeringsgezinnen
Kinderen in achterstandswijken

Zuigelingensterfte 
Kindersterfte

Tienermoeders
Openbare speelruimte

Hoe gaat met de jeugdigen in de ruim 450 Nederlandse 

gemeenten? Wat doen gemeenten met kinderrechten? Hoe pakt

een onderlinge vergelijking van de gemeenten uit? 

Kinderen in Tel brengt de rangorde van de gemeenten in kaart:

welke gemeenten doen het goed en welke gemeenten moeten

zich verbeteren? 

Het lokale jeugdbeleid verdient een stevige impuls bij de start

van een nieuwe zittingstermijn van de bijna 10.000 gemeente-

raadsleden van Nederland. Bij het collegeakkoord voor de 

komende vier jaar horen meetbare afspraken over het 

jeugdbeleid.

De rechten van kinderen vormen de basis van het lokaal 

jeugdbeleid. De kinderrechten zijn internationaal in een verdrag

vastgelegd, maar moeten ook lokaal worden toegepast. 

Kinderen hebben goede voorzieningen nodig, hebben recht op

bescherming tegen mishandeling en verwaarlozing en kinderen

moeten meedoen in de samenleving. 

Unicef, Jantje Beton, Verwey-Jonker Instituut, 

Stichting Kinderpostzegels en Defence for Children International 

geven met deze brochure een handreiking aan de nieuwe 

gemeentebesturen. Een uitnodiging om – samen met de jeugd –

te werken aan jeugdbeleid waarin de kinderen 

en jongeren tot hun recht komen.
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www.kinderenintel.nl



OPROEP AAN DE BURGEMEESTERS, 
WETHOUDERS EN GEMEENTERAADSLEDEN 
VAN NEDERLAND! 
Jeugdbeleid op de lokale politieke en maatschappelijke agenda

Het lokale bestuur kan grote invloed hebben op het leven van alledag van de kinderen 
en jongeren: sport en spel, welzijn en zorg, onderwijs en educatie, inkomen en werk, 
wonen en leven. Er is ruimte voor een eigen lokaal jeugdbeleid. Er zijn kaders van 
landelijke wetgeving en provinciale beleidsvorming, er zijn thema´s ondergebracht in 
regionale en bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden. En last but not least: er is
een internationale rechtsstandaard die bepalend is voor beleid en regelgeving betreffende
jeugdigen: het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Dit verdrag raakt
ook eveneens de gemeenten en geldt dus ook op lokaal niveau. Binnen die kaders kan 
gewerkt worden aan een jeugdbeleid dat de jeugd tot haar recht doet komen.

Met deze brochure bieden wij u een inhoudelijke en ideologische handreiking en een
bron van inspiratie. Daarnaast presenteren wij - volgens twaalf indicatoren - een overzicht 
hoe goed of slecht de huidige ruim 450 gemeenten het doen met hun jeugdbeleid vol-
gens een twaalftal indicatoren. Zorg er voor dat uw gemeente de komende jaren beter
gaat scoren op deze ladder van het gemeentelijk jeugdbeleid. Het is aan u, lokale bestuur-
ders en volksvertegenwoordigers, ervoor te zorgen om de situatie van kinderen en jonge-
ren in uw gemeente te verbeteren.

Wij roepen de nieuw gekozen gemeenteraadsleden op er voor te zorgen, dat in het 

collegeakkoord in hun gemeente een sterke paragraaf over het lokaal jeugdbeleid wordt

opgenomen. Wij roepen u op binnen zes maanden een plan voor actief jeugdbeleid op 

te stellen, gebaseerd op het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 

Kinderen en jongeren worden bij het opstellen en uitvoeren van dit plan betrokken. 

In het plan komen in samenhang onderwerpen aan de orde als (vrijwillig) jeugdwerk,

speelruimte, kinderopvang, preventie van kindermishandeling, jeugdgezondheidszorg,

preventie van jeugdcriminaliteit, onderwijsbeleid en jeugdzorg.

Wij roepen de nieuwe Colleges van Burgemeester en Wethouders op de uitvoering van

het jeugdbeleid krachtig ter hand te nemen. Jeugdbeleid verdient een aparte wethouder

jeugdbeleid, een goede coördinatie, een behoorlijk budget en degelijke regelgeving.

Henk Kasbergen Nelleke Bakkeren-Voogt Henk Franken

directeur Jantje Beton directeur Kinderpostzegels directeur Unicef Nederland

Stan Meuwese Majone Steketee Verwey Jonker Instituut
directeur Defence for Children Hoofd Onderzoeksgroep Jeugd,
International opvoeding en onderwijs 

KINDEREN TELLEN LOKAAL MEE

Hoe is de situatie van jeugdigen in de 
ruim 450 Nederlandse gemeenten? 
Wat doen gemeenten met kinderrechten?
Hoe pakt een onderlinge vergelijking van 
de gemeenten uit? 
Welke gemeenten doen het goed en 
welke gemeenten scoren laag? 
Wat kunnen de gemeenten de komende 
jaren ondernemen om de situatie van 
jeugdigen in hun gemeenten te 
verbeteren? 

Het project Kinderen in Tel presenteert, een
rangorde van gemeenten. De scoringslijst
laat de  verschillen tussen de gemeenten
zien. De scoringslijst is opgesteld aan de
hand van twaalf indicatoren; de gebruikte 
data zijn afkomstig van officiële statistieken,
vooral van het CBS.

Kinderen in Tel is de Nederlandse versie van 
Kids Count, een project van de Amerikaanse 
Annie E. Casey Foundation uit Baltimore.
Kids Count heeft gelijksoortige vergelijkingen
van de Amerikaanse staten gepresenteerd.
Kids Count functioneert al langere tijd, 
zodat ook veranderingen op de scoringslijst 
inzichtelijk kunnen worden gemaakt. 
In Nederland gaat het in 2006 om de 
eerste editie. 

De indicatoren van 50 gemeenten met de
laagste score zijn ook weergegeven op 
‘de harde schijf van het lokaal jeugdbeleid’.

Alle gegevens waarop deze scoringslijst is
gebaseerd zijn opgenomen in een databoek.

Kinderen in Tel Nederland gebruikt de
volgende 12 indicatoren gebruikt: 

• Jeugdwerkloosheid

• Jeugdcriminaliteit

• Kinderen met onderwijsachterstand

• Schoolverzuim

• Kindermishandeling

• Kinderen in tehuizen

• Kinderen in uitkeringsgezinnen

• Kinderen in achterstandswijken

• Zuigelingensterfte 

• Kindersterfte

• Tienermoeders

• Openbare speelruimte

De minst succesvolle gemeente op 

het terrein van het jeugdbeleid heeft 

in deze scoringslijst nr. 1 gekregen. 

De gemeenten die in de lijst met een * zijn per 1 januari 2006 gefuseerd. Het betreft:  • Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen
nu Katwijk   • Sassenheim, Voorhout en Warmond vormen nu Teylingen   • Venhuizen en Drechterland vormen nu Drechterland   
• Amerongen. Doorn,Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn vormen nu Urechtse Heuvelrug.
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Percentage werkzoekende jongeren (16-24 jaar)

landelijk cijfer 2,6 %

Helmond 33

Eemsmond 34

Almere 35

Eindhoven 36

Dantumadeel 37

Venlo 38

Zwolle 39

Vlagtwedde 40

Haarlem 41

Medemblik 42

Veendam 43

Bolsward 44

Smallingerland 45

Kollumerland c.a. 46

Hoogeveen 47

Heerde 48

Sneek 49

Franekeradeel 50

Capelle a.d. IJssel 51

Doesburg 52

Maastricht 53

Schagen 54

Kerkrade 55

Spijkenisse 56

Breda 57

Tiel 58

Grave 59

Deventer 60

Sittard-Geleen 61

Leerdam 62

Roosendaal 63

Rheden 64

JEUGDWERKLOOSHEID

Artikel 32 IVRK: Kinderen mogen niet werken, onder meer
omdat het hen belemmert om naar school te gaan. 

Jeugdigen zitten op school of zijn aan het werk. Werkloze jon-
geren doen geen van beide. Dat is niet goed voor deze jonge-
ren en niet goed voor de samenleving. Terug naar school of
naar een werkplek zijn de twee wegen die gevolgd moeten
worden. En soms een combinatie in de vorm van stages op
leerwerkplekken.
Gemeenten hebben een centrale taak bij de aanpak van jeugd-
werkloosheid. De Wet Werk en Bijstand (WBB) is daarbij een
nuttig instrument in handen van het lokale bestuur. Aanpak
van jeugdwerkloosheid is een kwestie van een ketenbenade-
ring. De partners in deze keten zijn: de onderwijsinstellingen,
met name de Regionale Opleidingencentra (ROC´s) die de
zorg voor het beroepsonderwijs hebben, de afdeling leerplicht
van de gemeente, de Regionale Meld- en Coördinatiepunten
(RMC´s) die schoolverlaters zonder werk registeren, de Centra
voor Werk en Inkomen (CWI´s), die voornamelijk met name
een overzicht van de vacatures hebben, de Sociale Dienst van
de gemeenten, en het Uitvoeringsorgaan Werknemersverze-
keringen (UWV) die vooral van belang zijn wanneer jeugdigen
al een baan (gehad) hebben. 
Jongeren van allochtone afkomst hebben speciale zorg nodig,
omdat zij geconfronteerd kunnen worden met discriminatie
en omdat hun onderwijskwalificatie in veel gevallen ontbreekt
of te laag is. Jongeren aan werk helpen is tegelijk het doel en
middel van het lokale jeugdbeleid. Wie een baan heeft, zorgt
voor zichzelf en is niet afhankelijk van ouders of (zorg)instan-
ties. Een werkplek vinden is een belangrijk sluitstuk in het so-
cialisatieproces: letterlijk je plaats vinden in de samenleving.

Voldoende banen, leer-werkplekken en stages, daar gaat het om!
Het is nodig blijvend te investeren in de (bij)scholing van jongeren,
óók als het economisch minder gaat. Op termijn zullen deze 
adequaat geschoolde jongeren hard nodig zijn op de arbeidsmarkt.
Overheid, scholen en het bedrijfsleven hebben hierin een belang-
rijke maatschappelijke én economische taak. Want investeren in
jongeren betaalt zich altijd terug! Louise Elffers, medewerker 
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs]
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IE STEL PER GEMEENTE OF IN REGIONALE SAMENWERKING

EEN PLAN VAN AANPAK TER BESTRIJDING VAN 

JEUGDWERKLOOSHEID OP
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KINDERRECHTEN ALS BASIS VOOR 
LOKAAL JEUGDBELEID

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
(IVRK), opgesteld door de Verenigde Naties, is in 1995 voor
Nederland van kracht geworden. Bijna alle landen van de we-
reld hebben het verdrag aanvaard. Iedere 5 vijf jaar moet de
regering aan een speciaal VN-Comité rapporteren over de toe-
passing van het kinderrechtenverdrag in het land. Dit Comité
is ook zeer geïnteresseerd hoe het verdrag op lokaal niveau
doorwerkt. 

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind legt
de kinderrechten vooral vast in de vorm van zorgplichten van
de overheid. Het verdrag heeft betrekking op nagenoeg alle
aspecten van het leven van kinderen. De inhoud van het ver-
drag laat zich verdelen in drie categoriën, de drie P´s:

• bescherming van kinderen (protection) tegen 
mishandeling, uitbuiting, geweld en verwaarlozing;

• voorzieningen voor kinderen (provisions) op het terrein
van onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en 
speelruimte;

• meedoen van kinderen aan de samenleving (participation)
in de vorm van inspraak, hoorrecht, vrijheid van mening,
informatierecht.

Het verdrag kan op tenminste drie manieren 
worden gebruikt:
1. een bruikbaar juridisch instrument in handen van rechters,

advocaten en anderen; 
2. een pedagogische opdracht voor iedereen die 

professioneel voor en met kinderen werkt
3. een basis voor jeugdbeleid te gebruiken door jeugdigen,

bestuurders en volksvertegenwoordigers.

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is
het fundament voor de manier waarop de samenleving met
haar kinderen en jongeren om hoort te gaan. Het IVRK ziet de
jeugdigen als burgers-in-de-groei. Kinderen hebben rechten.
Ouders, opvoeders en overheden hebben de plicht deze rech-
ten waar te maken.

Rotterdam 1

Harlingen 2

‘s-Gravenhage 3

Amsterdam 4

Arnhem 5

Heerlen 6

Dordrecht 7

Roermond 8

Emmen 9

Lelystad 10

Almelo 11

Schiedam 12

Pekela 13

Reiderland 14

Hoogez.-Sappemeer 15

Utrecht 16

Delfzijl 17

Den Helder 18

Nijmegen 19

Enschede 20

Tilburg 21

Leeuwarden 22

Winschoten 23

Delft 24

Appingedam 25

Gouda 26

Bellingwedde 27

Vlissingen 28

Middelburg 29

Groningen 30

Stadskanaal 31

Leiden 32
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Texel 97

Weststellingwerf 98

Hengelo (O.) 99

Sliedrecht 100

Millingen a.d. Rijn 101

Terneuzen 102

Wageningen 103

Neder-Betuwe 104

Wûnseradiel 105

Amersfoort 106

Apeldoorn 107

Harderwijk 108

Zwijndrecht 109

Oss 110

het Bildt 111

Brunssum 112

Maasbracht 113

Weert 114

Maassluis 115

‘s-Gravendeel 116

Ermelo 117

Meppel 118

Heerenveen 119

Stede Broec 120

Winterswijk 121

Goirle 122

Liemeer 123

Coevorden 124

Bussum 125

Ooststellingwerf 126

Waalwijk 127

Ten Boer 128

HALT als directe en snelle reactie op een aantal delicten is een
vrij succesvolle benadering. In beginsel goed maken wat ka-
pot gemaakt is. Het is een vorm van herstelrecht en past bin-
nen de pedagogische bedoelingen van het strafrecht. Dat is
beter en effectiever dan een punitieve benadering. 

Gemeenten zijn nauw betrokken bij vormen van alternatieve
sancties, hoofdzakelijkmet name in de vorm van het beschik-
baar stellen van werkplekken voor HALT-sancties en werk-
straffen (georganiseerd door de Raad voor de Kinderbescher-
ming). Voor de diehards onder de jeugdige wetsovertreders
werken vormen van ‘community services’ niet of niet meer zo
goed. 

In vormen van overleg tussen politie, justitie, kinderbescher-
ming, jeugdzorg, onderwijs en lokaal bestuur kunnen harde
en toetsbare afspraken over een gezamenlijke aanpak van
jeugdcriminaliteit gemaakt worden. De roep om hoge straf-
fen, om instellingen met strenge discipline, om zero tolerance
kunnen maatschappelijk begrijpelijk zijn. Toch staat maar proef-
ondervindelijk de effectiviteit van op dit soort beginselen ge-
baseerde maatregelen staat op lange termijn proefondervin-
delijk bepaald niet vast. Gemeenten moeten hun rol als lokale
regisseur van de openbare veiligheid waarmaken met inacht-
neming van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van
het Kind.

A
C

T
IE MAAK SAMEN MET DE KETENPARTNERS ONDER REGIE

VAN DE GEMEENTE EEN MEETBAAR PLAN ‘JEUGD EN 

VEILIGHEID’ 
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Veiligheid is een thema dat veel burgers bezighoudt. Men is
verontrust over criminaliteit, terrorisme en veiligheid. De over-
heid is de hoeder van de openbare orde en veiligheid. Burgers
spreken gemeentebesturen aan op de veiligheid.

Veel criminaliteit is jeugdcriminaliteit. Jeugdcriminaliteit geeft
overlast, irritatie en ergernis. Veel jeugdcriminaliteit bestaat
uit vandalisme, geweldsdelicten en (winkel)diefstal. Bijna alle
criminaliteit gepleegd door minderjarigen kan gekwalificeerd
worden als opgroeicriminaliteit: op zoek naar de grenzen van
het acceptabele. Dat gaat over, maar niet per se vanzelf. En
uiteindelijk ontwikkelt zich vanuit de jeugdcriminaliteit een
kleine groep die als harde kern door gaat met delicten plegen.
Veel jongeren komen niet verder dan first offender. Bij onaan-
vaardbaar, asociaal of crimineel gedrag hebben jongeren
recht op een reactie van de samenleving. 

Percentage jongeren in aanraking met justitie

JEUGDCRIMINALITEIT en
OPENBARE VEILIGHEID

Artikel 40 IVRK: Kinderen moeten zo veel mogelijk buiten straf-
rechtelijke procedures gehouden worden; een alternatieve reactie op
strafbaar gedrag verdient de voorkeur. Kinderen moeten met respect
voor hun mensenrechten behandeld worden. 

Hellevoetsluis 65

Zoetermeer 66

Assen 67

Vlaardingen 68

Renkum 69

Gaasterlân-Sleat 70

Alkmaar 71

Amerongen * 72

Vaals 73

Achtkarspelen 74

Landgraaf 75

‘s-Hertogenbosch 76

Urk 77

Bergen op Zoom 78

Alphen aan den Rijn 79

Oldebroek 80

Roggel en Neer 81

Boskoop 82

Dongeradeel 83

Nieuw-Lekkerland 84

Ede 85

Zutphen 86

Twenterand 87

Menterwolde 88

Gorinchem 89

De Marne 90

Rijnsburg * 91

Zeist 92

Marum 93

Heemskerk 94

Beverwijk 95

Hoorn 96

Er is volop discussie of de op straffe 
discipline gebaseerde kampementen 
werken. De internationale wetenschap-
pelijke literatuur daarover geeft deze
militaristische aanpak weinig kans. 
Stan Meuwese, directeur Defence for 
Children International

landelijk cijfer 3,3 %
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Het concept ‘brede school’ vindt steeds meer ingang. In ‘bre-
de scholen’ werken basisscholen, kinderopvang en peuter-
speelzalen als kernpartners samen met bibliotheken, welzijns-
werk, consultatiebureaus, schoolartsen en maatschappelijk
werk. De samenwerking is gericht op betere afstemming tus-
sen voorzieningen voor kinderen en hun ouders. Het gaat om
een gevarieerd aanbod, zo mogelijk vanuit één gebouw.

Gemeenten hebben een belangrijke taak in het Gemeentelijk
Onderwijsachterstandenbeleid (GOA). Dit beleid wordt per
1 augustus 2006 herzien. Gemeenten zullen verantwoordelijk
blijven voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Daar-
naast zullen gemeenten verantwoordelijk worden voor scha-
kelklassen. Schakelklassen zijn bedoeld als tijdelijke voorzie-
ning voor basisschoolleerlingen met extra grote (taal)achter-
standen. 

Gemeenten blijven ook verantwoordelijk voor het voeren van
lokaal overleg met schoolbesturen over het bevorderen van
integratie, over het tegengaan van segregatie en over het on-
derwijsachterstandenbeleid, waaronder de doorlopende leer-
lijn van voorschoolse educatie naar basisonderwijs.

Etten-Leur 161

Simpelveld 162

IJsselstein 163

Leidschend.-Voorburg 164

Venray 165

Schoonhoven 166

Staphorst 167

Cuijk 168

Boxtel 169

Moerdijk 170

Rijswijk 171

Alblasserdam 172

Oisterwijk 173

Zwartewaterland 174

Overbetuwe 175

Westervoort 176

Goes 177

Oosterhout 178

Bodegraven 179

Enkhuizen 180

Druten 181

Heel 182

Hardinxv.-Giessendam 183

Rucphen 184

Nijkerk 185

Beesel 186

Maarssen 187

Nieuwkoop 188

Barneveld 189

Geldrop-Mierlo 190

Rozenburg 191

Veghel 192

Uit onderzoek van het LAKS is bijvoorbeeld gebleken dat het 
basisschooladvies van leerlingen vaak niet overeenkomt met de
uiteindelijke leerweg in het vmbo. Het ontbreekt in veel gevallen
aan een zogenaamde warme overdracht van kennis over een
leerling. Deze warme overdracht is in deze context cruciaal en
kan leiden tot minder uitval in het voortgezet onderwijs. 
Het vervolgonderwijs komt daarmee niet voor verrassingen te
staan als deze leerlingen instromen. Remon Leenders, medewerker
Landelijk Aktie Komitee Scholieren]

A
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T
IE ZORG ALS GEMEENTE GOED VOOR HET OPENBAAR 

ONDERWIJS, STIMULEER ‘BREDE SCHOLEN’ EN ZORG 

SAMEN MET ALLE SCHOLEN VOOR EEN BREED 

ONDERWIJSAANBOD PER PLAATSE, OOK VOOR 

KINDEREN DIE HET MINDER GOED DOEN OP SCHOOL
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Percentage kinderen met onderwijsachterstand (4-12 jaar)

landelijk cijfer 24,8 %

Percentage scholieren dat relatief school verzuimt

landelijk cijfer 1,5 %

Oldenzaal 129

Rhenen 130

Valkenburg * 131

Moordrecht 132

Papendrecht 133

Elburg 134

Katwijk * 135

Zaanstad 136

Velsen 137

Heerhugowaard 138

Culemborg 139

Wieringen 140

Reimerswaal 141

Purmerend 142

Veenendaal 143

Leek 144

Tholen 145

Aalburg 146

Ferwerderadiel 147

Zandvoort 148

Haelen 149

Swalmen 150

Kampen 151

Maarn * 152

Steenwijkerland 153

Soest 154

Doetinchem 155

Graafstroom 156

Noordoostpolder 157

Woensdrecht 158

Beek 159

Groenlo 160

Kinderen gaan naar school, dat is hun gewone alledaagse be-
zigheid. De leerplicht moet ervoor zorgen dat kinderen naar
school gaan en ook naar school blijven gaan. Toezicht op de
leerplicht is een wettelijke verantwoordelijkheid van de ge-
meenten. Niet (meer) naar school gaan is een indicatie voor
iets bijzonders, iets afwijkends, iets zorgelijks. Daarom is
schoolverzuim algemeen erkend als een signaal van (begin-
nende) problemen. Hoe intensief, nauwkeurig en betrokken
de leerplicht wordt gecontroleerd is afhankelijk van hoeveel
een gemeente daarin wil investeren. 

Zorgen voor een goed onderwijsaanbod ter plaatse is de eer-
ste verantwoordelijkheid van de gemeenten. Voor het primair
onderwijs, het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs zijn
de formele bevoegdheden van de gemeenten verschillend ge-
regeld. Door lokaal onderwijsoverleg kan de gemeente een
initiërende en stimulerende rol spelen. Uiteraard heeft de ge-
meente daarnaast de bijzondere verantwoordelijkheid voor
het aanbod van openbaar onderwijs. Deze verantwoordelijk-
heid wordt steeds meer ‘op afstand’ geplaatst in de vorm van
bestuursconstructies en samenwerkingsvormen. 

Artikel 28 IVRK: Een kind heeft recht op verplicht en gratis basis-
onderwijs. De staat bevordert dat voortgezet onderwijs beschikbaar 
en toegankelijk is voor ieder kind, dat hoger onderwijs toegankelijk 
is voor die kinderen die daar de capaciteiten voor hebben, dat school
en beroepskeuzevoorlichting beschikbaar is en dat schooluitval 
aangepakt wordt. De handhaving van de schooldiscipline moet in
overeenstemming zijn met de menselijke waardigheid en met dit 
Verdrag. Internationale samenwerking op onderwijsgebied is van
groot belang.

Artikel 29 IVRK: Een kind moet worden gevormd tot zelfstandig demo-
cratisch burger. Onderwijs is gericht op de volledige ontwikkeling van
de persoonlijkheid van het kind.

ONDERWIJS

(Leerlingen zijn wel ingeschreven op school,
maar niet aanwezig bij alle lessen)
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Percentage kinderen dat in instituten woont (0-17 jaar)

landelijk cijfer 3,3 %

Zundert 225

Winsum 226

Ridderkerk 227

Nieuwegein 228

Berkelland 229

Westerveld 230

Montferland 231

Borger-Odoorn 232

Oirschot 233

Dongen 234

Duiven 235

Voorhout * 236

Haaksbergen 237

Vlist 238

Doorn * 239

Zederik 240

Putten 241

Leiderdorp 242

Lemsterland 243

Stein 244

Werkendam 245

Baarn 246

Waddinxveen 247

Schermer 248

Eemnes 249

Gemert-Bakel 250

Beuningen 251

Ouderkerk 252

Opsterland 253

Houten 254

Boarnsterhim 255

Wymbritseradiel 256

JEUGDZORG en
OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Artikel 20 IVRK: Er is bijzondere zorg voor kinderen 
die niet meer thuis bij hun ouders kunnen wonen.

Toen het voor Shanelle (16) thuis niet meer ging, wilde zij het liefst
dicht bij haar vrienden en school naar een internaat. Dit kon niet.
Er was geen internaat in de buurt. Nu woont zij al vijf jaar in een 
internaat op 35 kilometer van haar moeder. Ze heeft ondertussen
vrienden in het dorp, gaat naar de plaatselijke school (volgend jaar
eindexamen) en heeft een bijbaantje in de plaatselijke kleding-
winkel. ‘Het ging eigenlijk prima met me,’ vertelt Shanelle. Ging,
want Shanelle trekt bij het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg aan
de bel: zij moet ineens verhuizen. ‘Er is een nieuwe regel. 
Instellingen mogen niet meer dan 10% van hun cliënten van een
andere provincie in huis hebben. En mijn moeder woont in een 
andere provincie. Nu moet ik ineens het laatste jaar ergens anders
gaan wonen.’ Shanelle maakt zich grote zorgen over haar eind-
examen en wil haar vrienden niet missen. Yvet Pieper, Onderzoeker
Stichting Alexander

Met de overgrote meerderheid van de kinderen 
en jongeren gaat het goed in Nederland. 
Zo´n vijftien procent van de jeugdigen komt problemen tegen
bij het opgroeien. De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg
ligt bij de provincies en bij de drie grote-stadsregio´s. Ge-
meenten hebben en houden de primaire taak van preventie en
- in overleg met de provincie - licht-ambulante hulpverlening. 

Preventie heeft vooral de vorm van opvoedingsvoorlichting
aan ouders. Op dat terrein is nog een wereld te winnen. Ge-
zinnen zijn kleiner dan enkele decennia geleden, gezinnen met
kinderen verkeren vaak in een tamelijk geïsoleerde positie, de
druk op tweeverdieners met kleine kinderen is groot, de over-
dracht van opvoedingservaring is minder vanzelfsprekend.
Consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters, kinderop-
vangvoorzieningen en andere opvoedingsondersteuningsac-
tiviteiten kunnen samen opgaan in een ouder-kind-centrum.
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Percentage meldingen van kindermishandeling

landelijk cijfer 0,3 %
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Artikel 19 IVRK: Kinderen moeten beschermd worden tegen alle 
vormen van mishandeling - lichamelijk, psychisch, seksueel - en 
verwaarlozing binnen en buiten gezinsverband. De staat draagt zorg
voor preventie, waar nodig interventie, en voor behandeling.

Artikel 39 IVRK: Een kind dat mishandeld of anderszins 
getraumatiseerd is, heeft recht op hulp voor herstel en sociale 
herintegratie in een omgeving die bevorderlijk is voor de gezondheid
en het zelfrespect van het kind.

KINDERMISHANDELING

50 kinderen overlijden ieder jaar als gevolg vandoor kinder-
mishandeling, 50.000 kinderen worden jaarlijks ernstig mis-
handeld. Er zijn nog talloze kinderen die op enige wijze ver-
waarloosd, mishandeld, geslagen, genegeerd, vernederd en
gepest worden. Bij de Advies- en Meldcentra komen jaarlijks
ongeveer 30.000 telefoontjes binnen. 

Kindermishandeling heeft vele vormen en vele achtergron-
den. Veel ouders mishandelen, omdat zij zelf mishandeld zijn
en niet ervaren of geleerd hebben hoe met kinderen om te
gaan als kinderen lastig en vervelend zijn. Maar niet alle ou-
ders die zelf mishandeld zijn, mishandelen. Geweld tegen kin-
deren in de privé-sfeer is een vorm van wat met een mislei-
dend woord huiselijk geweld heet. Geen gemeente is vrij van
kindermishandeling. Gemeenten kunnen niet alle vormen van
mishandeling of geweld voorkomen, maar de lokale overheid
kan met projecten en activiteiten kindermishandeling be-
spreekbaar maken, organisaties en instellingen alert maken,
daders helpen hun gedrag te veranderen en slachtoffers op-
vangen. Hoe kindermishandeling op lokaal niveau effectief
kan worden voorkomen en bestreden, onder meer door bete-
re samenwerking op lokaal en regionaal niveau van alle be-
trokken instanties, wordt op dit moment uitgeprobeerd in een
aantal regio’s; dit gebeurt op initiatief van de Reflectie- en Ac-
tiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK), opgericht door
de prof. dr. Andries van Dantzig. 

Een nieuwe regel in het Burgerlijk Wetboek, die op dit mo-
ment in het parlement wordt besproken, maakt duidelijk dat
kinderen recht hebben op een respectvolle en geweldloze op-
voeding. Voorlichting over deze duidelijke maatschappelijke
norm kan ook door de gemeente opgepakt worden.

A
C

T
IE MAAK PER GEMEENTE EEN EIGEN PLAN – IN NAUW OVERLEG MET DE PROVINCIE – OVER (LICHTE) VORMEN VAN JEUGD-

ZORG, PREVENTIE VAN OPVOEDPROBLEMEN EN OPVOEDINGSONDERSTEUNING. ZORG VOOR EEN OUDER-KIND-CENTRUM
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De effecten van armoede op kinderen zijn schrijnend: 70% van
de ouders kan niet voldoende kleren kopen, 50% heeft geen
geld voor verjaardagsfeestjes, 25% van de kinderen heeft niet
iedere dag een warme maaltijd. 

Particuliere initiatieven als voedselbanken zijn kennelijk nood-
zakelijk; zij zijn ook een teken van een tekortschietend over-
heidsbeleid. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om
op lokaal niveau de wettelijke mogelijkheden maximaal te be-
nutten. Bijzondere bijstand kan met inventiviteit worden toe-
gepast. Stadspassen met kortingsmogelijkheden voor arme
mensen behoren eigenlijk overbodig te zijn, maar zijn een mo-
gelijkheid plaatselijk toch iets te doen. 

Eén op de tien kinderen deelt niet in de welvaart. Eén op de
tien kinderen heeft te maken met armoede. De vraag is wat de
gemeenten gaan doen om de kinderrechten voor alle kinderen
waar te maken.

Het is schokkend dat in een welvarend land als Nederland bijna 16%
van de kinderen en jongeren in een achterstandswijk woont. Ieder
kind heeft immers recht op ontwikkeling en toekomstperspectief. Ook
in Nederland. Jongeren hebben recht op goede scholing te krijgen en
er moet actief gewerkt worden aan het aanpakken van jeugdwerk-
loosheid. Het creëren van stageplekken is hier onderdeel van. Maar
met scholing en arbeid zijn we er niet. Jongeren moeten zich inte-
graal onderdeel voelen van de samenleving. Dit betekent dat ze mee
moeten kunnen denken, praten en besluiten over zaken die hen aan-
gaan. Alleen wezenlijke participatie vanuit eigen kracht leidt tot be-
trokkenheid en opbouw en verdringt de neiging tot destructie. De
overheid zal hier voorwaardenscheppend in moeten zijn. Aan ons al-
len de taak als maatschappelijke organisaties, als burgers en als
overheid, om hier zinvolle invulling aan te geven. Marjon Donkers,
Stichting Kinderpostzegels Nederland

A
C

T
IE FORMULEER – BINNEN DE WETTELIJKE MOGELIJKHEDEN

– EEN EIGEN LOKAAL ARMOEDEBELEID MET BIJZONDERE

AANDACHT VOOR GEZINNEN MET KINDEREN  
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KINDEREN uit UITKERINGSGEZINNEN
en in ACHTERSTANDSWIJKEN

Percentage kinderen dat in een uitkeringsgezin leeft (0-17 jaar)

landelijk cijfer 6,7 %

Percentage scholieren dat in achterstandswijk woont (0-17 jaar)

landelijk cijfer 15,9 %
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Kinderen kiezen niet in welke gemeente en in welke wijk ze ge-
boren worden. Kinderen kiezen niet in welk gezin zij geboren
worden. Kinderen kiezen niet welke welstand hun ten deel
valt. 

Armoede is een relatief begrip: het is gekoppeld aan het alge-
mene welvaartsniveau van een samenleving en het daarmee
samenhangende voorzieningenniveau. Wie in de huidige
Westerse samenleving om financiële redenen zich geen ijs-
kast, geen televisie, geen telefoon of geen vakantie kan ver-
oorloven, kan als arm worden gekwalificeerd. De Armoede-
monitor 2005 concludeert dat steeds meer kinderen opgroei-
en in arme gezinnen, op of onder de armoedegrens. Vertoon-
de het percentage een aantal jaren geleden een licht dalende
trend, de laatste paar jaar stijgt het weer. 

Arm is niet alleen een kwestie van geld. Armoede treft fami-
lies soms generaties lang. Armoede kan gepaard gaan met al-
lerlei vormen van sociale uitsluiting. Uitsluiten is een werk-
woord: wie sluit wie uit? Arme kinderen zijn oververtegen-
woordigd in de kinderbescherming. Arme kinderen zijn onder-
vertegenwoordigd in de georganiseerde sport. Arme kinderen
plegen naar verhouding meer strafbare feiten, verlaten naar
verhouding vaker het onderwijs zonder diploma. Armoede is
derhalve een complex verschijnsel. 

Artikel 27 IVRK: Kinderen hebben recht op een passende levens-
standaard, ouders moeten daarvoor zorgen binnen hun mogelijkheden 
en de staat ondersteunt hen daarbij.

Het zou eens tijd worden de kinderbijslag
naar een kostendekkend niveau op te trek-
ken. Meer investeren in kinderen is ook een
zaak van eigen belang van de hele samen-
leving: op termijn minder sociale kosten en
meer fiscale opbrengsten. Stan Meuwese, 
directeur Defence for Children International
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Percentage tienermoeders (15-19 jaar)

landelijk cijfer 1,0 %

Artikel 24 IVRK: Zorg voor moeder en kind in het kader van 
gezondheidszorg.
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Tienermoeders: met het kinderrechtenverdrag in de hand zijn
er twee minderjarigen die extra zorg en aandacht behoeven.
De jonge moeder van soms 13, 14 jaar en haar baby. Het heeft
er een tijd naar uitgezien dat tienerzwangerschappen door de
anticonceptiepil en de abortuswetgeving als verschijnsel zou-
den verdwijnen. Door allerlei factoren lijkt het aantal tiener-
zwangerschappen eerder toe dan af te nemen. Een andere vi-
sie op de seksuele moraal vanuit een andere levensopvatting
zou een belangrijke factor kunnen zijn. Wellicht speelt de ver-
minderde sexuele voorlichting ook een rol.

Jonge meisjes moeten hun school afmaken in plaats van ba-
bykleertjes wassen. Het sociale netwerk rondom deze meisjes
met hun kinderen zou ervoor moeten zorgen dat zij het allebei
kunnen doen: naar school gaan en voor hun kind zorgen. Het
komt voor dat deze jonge moeders worden verstoten door het
gezin waarin zij zijn opgegroeid. Schaamte en eergevoel kun-
nen groter zijn dan begrip en hulp. Waar nodig zouden er spe-
ciale opvangvoorzieningen moeten zijn om deze meisjes de
weg in het leven te wijzen. Dat is zeker een vorm van maat-
schappelijke ondersteuning waar gemeenten (of een samen-
werkingsvorm van een paar gemeenten in de regio) hun bij-
drage aan zouden kunnen leveren. 

TIENERMOEDERS

EN LET IN HET BIJZONDER OP DE TIENERMOEDERS 

ACTIE
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Sterfgevallen per 100.000 kinderen

landelijk cijfer 17,4 %

Promillage zuigelingensterfte

landelijk cijfer 3,9 ‰
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De tijd dat zuigelingensterfte aan de orde van de dag was ligt
- wat Nederland betreft - ver achter ons. Nederland staat hoog
in de Under 5 Mortality Rate, die Unicef jaarlijks presenteert.
Nederland staat met 4 kinderen per 1000 die overlijden voor
hun vijfde levensjaar op de lijst op plaats 162 van de 192 lan-
den. Toch doen 22 landen (zoals Finland, Frankrijk, Zweden,
Singapore en IJsland) het beter dan Nederland.

Zorg voor baby’s, peuters en kleuters kan altijd beter. De con-
sultatiebureaus bereiken meer dan 90% van alle pasgeboren
kinderen. Maar niet allemaal. Het kan een reden tot zorg zijn
wanneer ouders geen gebruik maken van deze voorziening
vanwege alle mogelijke vormen van verwaarlozing of mishan-
deling. Zorgvermijding kan een veelbetekenend signaal zijn.

Recent is gebleken dat wiegendood fors is afgenomen door
baby’s niet op hun rug, maar op hun buik te leggen. Opvoe-
dingsvoorlichting is - met alle opvoedingsonzekerheid van
aanstaande ouders - een belangrijke voorziening. Consultatie-
bureaus zouden een plaats moeten krijgen in Ouder-Kind-Cen-
tra die in verschillende buurten en wijken de afgelopen jaren
zijn opgericht.

Artikel 6 IVRK: Kinderen hebben recht op overleven en ontwikkeling

Uit onderzoek naar zuigelingensterfte blijkt dat vooral het geven
van goede en gerichte voorlichting aan zwangere vrouwen over
risicofactoren voor sterfte rond de geboorte en het verbeteren
van de zorg aan allochtonen van belang is. Vanwege de diverse
samenstelling van inwoners per gemeenten, kan ook op dit 
gebied lokaal beleid het verschil maken. Maud Droogleever 
Fortuyn, medewerker Unicef

A
C

T
IE VESTIG IN IEDERE WIJK EEN OUDER-KIND-CENTRUM 
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AAN DE SLAG MET EN VOOR 
DE KINDEREN EN JONGEREN! 

In deze brochure waar we de indicatoren van Kinderen in Tel

toelichten komen niet alle aspecten van het lokale jeugdbeleid
aan de orde. Niet om dat we deze niet belangrijk vinden, maar
omdat er (vooralsnog) geen vergelijkbaar en betrouwbaar cij-
fermateriaal beschikbaar is. 

Zorg voor gehandicapte kinderen (zeker gezien de komende
Wet Maatschappelijke Ondersteuning), kinderopvang, sport-
participatie, cultuurvoorzieningen, opvang voor ‘illegale’ kin-
deren: de gemeenten kunnen op al deze terreinen binnen de
huidige wettelijke kaders een eigen actief beleid voeren en zo
bijdagen aan de verwezenlijking van de kinderrechten ter
plaatse. 

Ook jeugdparticipatie is (nog) geen indicator in Kinderen in

Tel. Er ontbreken vergelijkbare gegevens. Toch is jeugdpartici-
patie een essentieel onderdeel van het lokale jeugdbeleid.

Inspraak van kinderen en jongeren is vastgelegd in artikel 12

van het kinderrechtenverdrag. Het is niet goed voorstelbaar

dat er beleid wordt geformuleerd voor de jeugd en over de

jeugd, maar zonder de jeugd. Jeugdparticipatie vereist inzet,

openheid en creativiteit van beide kanten: overheid én jeugd.

Bestuurders moeten in de beleidsprocedures, in de beleids-

teksten en in de beleidsplannen een open blik hebben voor de

kinderen en jongeren en hun situatie. Creativiteit van jeugd-

participatie kan blijken uit het scala van mogelijkheden om

jeugdigen bij het beleid te betrekken: een lokale jeugdraad, lo-

kale jongerenradio, jongerendebatten, enquêtes onder kinde-

ren en jongeren, ‘peer group information’ (jongeren lichten

jongeren voor) en jongerenpanels. Jeugdparticipatie vraagt

naast openheid en creativiteit ook inzet. Het kost extra ener-

gie. Dat is geen weggegooid geld, maar een investering in be-

ter beleid.

TiP Maak van 20 november, de Internationale Dag voor de

Rechten van het Kind, een lokale feestdag voor de jeugd met

een kinderrechtenfestival, een speciale raadszitting, de uitgif-

te van een plaatselijke kinderrechtenkrant en met wat nog

meer te bedenken valt. 

AAN DE SLAG
Een eigen jeugdparagraaf in het collegeakkoord, de jeugd-

wethouder, een fors budget, een goede ambtelijke afstem-

ming, meetbare en afrekenbare doelen, kortom, een eigen

plaats voor jeugdigen op de gemeentelijk prioriteitenlijst!
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Aantal kinderen per hectare openbare speelruimte

landelijk cijfer 55

Artikel 31 IVRK: Kinderen hebben recht op spelen.
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Spelen hoort als vanzelfsprekend bij kinderen: spelende kinde-
ren, het is bijna een tautologie. Spelen is het kinderrecht bij uit-
stek. Kinderen in de grote steden hebben gemiddeld 4 m2 be-
schikbaar om te spelen, terwijl een auto 10 m2 aan ruimte
krijgt. Gemeenten hebben een belangrijke rol in de verwezen-
lijking van dit recht: in de ruimtelijke ordening, in het sportaan-
bod, in de speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Maar
ook - als we het woord spelen wat breder opvatten - in het aan-
bod van kunst en cultuur voor kinderen en jongeren. 

School-thuisroutes moeten verkeers- en sociaal veilig inge-
richt zijn. Het bieden van voldoende buitenspeel- en sportgele-
genheid in de eigen woonwijk en het stimuleren van lopen en
fietsen zijn sterke wapens in de strijd tegen overgewicht. Een
gemeentelijk speelruimtebeleidsplan is een goede eerste stap
om dit te realiseren. De gemeente legt daarin haar visie vast op
de openbare speel-, sport- en ontmoetingsruimte van kinderen
en jongeren en reserveert vierkante meters voor speelruimte
voor kinderen én jongeren. Bij de inrichting van buurtgroen,
parken en nabije bossen komen mogelijkheden voor ‘groen
avontuur’.

In dichtbebouwde wijken kan extra ruimte worden gecreëerd
door intensief en meervoudig gebruik van de buitenruimte
(speelstraten, schoolpleinen openstellen, spelbegeleiding). De
invulling daarvan kan met kinderen, jongeren en bewoners sa-
men worden gedaan. 

De VNG en Jantje Beton hebben het netwerk Childfriendly
Cities gestart. In dit netwerk wisselen gemeenten ervaringen
uit rond kindvriendelijke initiatieven. 

Alle kinderen willen buiten kunnen spelen bij hen in de buurt en
deel kunnen nemen aan aansprekende activiteiten vanuit jeugd-
werk en verenigingen. Kinderen ontmoeten elkaar daar, los van
schoolverband. Want als kinderen samen spelen, leren zij samen
leven! Josine van den Bogaard, Platform Ruimte voor de Jeugd |
Froukje Hajer, Jantje Beton

A
C

T
IE MAAK EEN EIGEN BUITENRUIMTEPLAN VOOR UW 

GEMEENTEN, GEEF RUIMTE AAN SPELEN BINNEN 

DE RUIMTELIJKE ORDENING
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VERWEY-JONKER INSTITUUT

Onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken
Hoeveel kinderen leven in omstandigheden die veilig en 
gezond opgroeien in de weg staan? Daarover is te weinig 
bekend. De kracht van Kinderen in Tel is dat cijfermateriaal 
laat zien hoe het staat met het welzijn van kinderen in Neder-
land. Als onderzoeker van maatschappelijke vraagstukken 
neemt het Verwey-Jonker Instituut graag de taak op zich die 
gegevens op te sporen, wetenschappelijk te onderbouwen en 
te presenteren voor een breed publiek. 

UNICEF

Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties,
geeft hulp aan kinderen in ontwikkelingslanden en komt op 
voor de rechten van kinderen wereldwijd. Dus ook in Nederland. 
Kinderen in Tel is voor Unicef een belangrijk middel om te zien
hoe gemeenten zorg dragen voor de realisatie van kinder-
rechten.

STICHTING KINDERPOSTZEGELS NEDERLAND

Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulp-
organisatie die vooral bekend is van de jaarlijkse Kinder-
postzegelactie. Met het ingezamelde geld steunt Kinderpost-
zegels honderden initiatieven in binnen- en buitenland voor kin-
deren die door geweld, ziekte of armoede niet gewoon kind kun-
nen zijn. Door Kinderen in Tel komen de leefsituatie en rechten
van kinderen hopelijk meer dan ooit bovenaan de politieke
agenda te staan.

JANTJE BETON

Jantje Beton komt op voor de speelkansen van alle kinderen in
Nederland. Als kinderen spelen hebben ze niet alleen plezier, 
ze doen ook allerlei ervaringen op die goed zijn voor hun 
ontwikkeling. Met name voor kinderen die door omstandig-
heden in de verdrukking dreigen te komen, is dat extra belang-
rijk. Daarom bedenkt, financiert en organiseert Jantje Beton 
projecten om juist deze kinderen spelenderwijs voor te bereiden
op een actieve deelname aan onze samenleving. Want als 
kinderen samen spelen, leren ze samenleven! Kinderen in Tel
draagt bij aan de realisatie van kindvriendelijke gemeenten. 

DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL 

De Nederlandse Afdeling van Defence for Children International
stelt het bevorderen van de rechten van kinderen ten doel, 
uitgaande van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind. DCI-NL richt zich op internationale kinderrechten-
standaarden, uitbuiting, mishandeling en verwaarlozing van 
kinderen, kinderen in conflict met de wet en vreemdelingen-
beleid. Gemeentelijk jeugdbeleid moet op kinderrechten 
gebaseerd zijn.
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