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Utrecht wil een kinderrechtenstad zijn.  
De gemeente Utrecht wil meer aandacht  
voor kinderrechten en jongerenrechten  
en in het bijzonder voor artikel 12 ‘De stem  
van de kinderen’. We vinden het belangrijk  
om kinderen en jongeren bij het beleid te 
betrekken, naar hen te luisteren en met hun 
ideeën aan de slag te gaan.

Dit doen we samen met andere organi saties 
zoals UNICEF, Lot’s Foundation, Stichting 
Vreedzaam, Save the Children, Nederlands 
Jeugdinstituut (NJi), Hogeschool Utrecht, 
Defence for Children, Universiteit Leiden,  
Jantje Beton, College voor de Rechten  
van de Mens, de Nationale Jeugd raad (NJR), 
sociaal makelaars en jongerenwerk.  
Op de volgende pagina’s staat wat Utrecht  
doet om kinderen en jongeren een stem te 
geven, met daarbij voorbeelden uit de praktijk.

Kinderrechten 
in Utrecht

http://Utrecht.nl/kinderrechten


Vreedzame scholen en wijken
 
‘De Vreedzame School’ is een programma voor demo
cratisch burgerschap voor basisscholen en VO. Het leert 
kinderen hoe je fijn met elkaar samenleeft in de klas en 
de school. Dat school een plek is waar je meetelt, een 
stem hebt én luistert naar de stem van anderen en waar 
je samen beslissingen neemt en ruzies oplost. Bij ‘De 
Vreedzame Wijk’ wordt de werkwijze van De Vreedzame 
School uitgebreid naar de wijk. Alle organisaties in de 
wijk die met kinderen en jongeren werken, zoals speel
tuinen, sportclubs en de bso, ondersteunen de uitgangs
punten van Vreedzaam.

Het programma Vreedzaam wordt in Utrecht steeds 
verder uitgebreid. 80 % van de Utrechtse basisscholen 
werkt al met De Vreedzame School en 9 van de 10 
wijken zijn vreedzame wijken. Dat betekent dat er op  
die scholen een leerlingenraad is en dat er een vreed
zame kinderraad is in deze wijken. 

 stichtingvreedzaam.nl 

Kinderrechten in Utrecht

Kinderraad  
Al sinds 2000 zijn er in Utrecht kinderraden. Kinderen 
leren zo hoe je mening geven en ‘meebeslissen’ in onze 
stad werkt. Er zijn per jaar ongeveer 10 vreedzame 
kinderraden in de verschillende Utrechtse wijken. In 
totaal doen meer dan 100 jongeren mee. 1 keer per  
jaar komen ver  tegen woordigers van deze 10 kinderraden 
samen in de ste de lijke kinderraad. Meer weten?  

 kinderraadutrecht.nl 

Je stem laten horen:  
meedenken, meepraten  
en meedoen!’
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UUT
 
UUT is een online platform voor en door jongeren dat 
gaat over liefde voor Utrecht. Jongeren kunnen verhalen 
en foto’s plaatsen over wat zij belangrijk vinden in  
de stad. De Nationale Jeugd raad ondersteunt UUT.  
De Nationale Jeugdraad (NJR) is de koepelorganisatie  
van landelijke jongeren o   rgan i saties voor jongeren  
tussen de 12 en 30 jaar.

 uut.nl

http://stichtingvreedzaam.nl
http://kinderraadutrecht.nl
http://uut.nl


Beleid: meedenken over 
plannen en afspraken

U-2B Heard! 
U2B Heard is een platform van jon geren 
die zelf ervaring hebben met jeugdzorg 
en andere instanties, bijvoorbeeld door 
het hebben van schulden of pro blemen in 
het gezin. Zij denken mee over het beleid 
van de gemeente en geven gevraagd en 
ongevraagd advies. 

 u-2bheard.nl

Ontwerp Catharijnesingel Zuid
Twee kinderen uit de buurt namen deel 
aan de werkgroep. Zij gaven aan dat er 
voor de kinderen behoefte is aan een  
pannaveldje: een omhekt veldje met een 
rubberen vloer waar kinderen kunnen 
voet ballen/spelen. Hun idee is opgeno
men in het voorlopig ontwerp.

Jong 030
 
Ook op Jong030 kunnen jongeren mee
doen. Bijvoorbeeld meepraten op het 
forum, of mee helpen om verhalen, film
pjes en blogs voor de site te maken. 
Jong030 telde in 2017 102.708 bezoekers.  

  jong030.nl
 102.708

bezoekers in 2017

Kinder- en jongerendialogen
 
Een dialoog is een gesprek tussen mensen waarin je  
echt naar elkaars mening luistert. Utrecht in dialoog  
heeft een speciale kinder en jongerenvariant van  
dialoog bijeen komsten waar jongeren hun stem kunnen 
laten horen. In 2017 organiseerden we 17 kinder- en 
jongerendialogen.  

 utrechtindialoog.nl

17
kinder- en jongerendialogen 
in 2017Jongeren met elkaar in gesprek tijdens een bijeenkomst over het 

onderwerp kinderrechten in gemeentelijk beleid
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Kinder sociaal makelaars
Wat kunnen de sociaal makelaars doen voor kinderen? 
Kinderen hebben via de spelvorm ‘Ren je rot’ hierover 
meegedacht. Wat vinden zij belangrijk? Wat gaat er goed? 
Wat kan beter anders? De gemeente neemt hun wensen 
mee in de nieuwe afspraken met de sociaal makelaars.  
Ook hebben kinderen meegedacht over de inrichting  
van speeltuinen.

Armoedebeleid
Jongeren van het ROC Midden Nederland 
hebben meegedacht over toegankelijkheid 
en aanspreekbaarheid van de UPAs. Ook 
is de gemeente Utrecht bezig samen met 
jongeren een campagne te ontwik kelen 
over waar jongeren terecht kunnen met 
vragen over geld. Ongeveer 35 jongeren 
hebben in verschillende bijeenkomsten 
meegedacht over het concept. 

Cliënt ervaringsonderzoek
We vragen ieder jaar wat ouders en jongeren vinden  
van de jeugdhulp. Daarmee kunnen we het beleid verbe
teren. In 2017 hebben 235 ouders aan dit onder zoek 
meegedaan en er zijn 15 jongeren geïnterviewd over 
hun ervaringen met de jeugdhulp. In 2018 gaan we  
over op een app die kinderen zelf in kunnen vullen:  
de Ervaringwijzer.

Kunstwerk op het Vredenburg
In de meedenkgroep zaten twee scholieren van het 
Utrechts Stedelijk Gymnasium. Bij de presentatie van  
de kunstontwerpen hebben zij mee de pers te woord 
gestaan. Verder haalden zij scholieren over om te  
stemmen op één van de ontwerpen, via social media  
en door langs scholen te gaan. 
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Rookvrij spelen  
in de speeltuin!

Voetbalveldje

Mensen helpen 
zonder geld

Kinderrechten in Utrecht

Samen met Utrechtse kinderen,  
jongeren en organisaties in  
de stad zetten we ons in voor  
Utrecht Kinderrechtenstad!
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