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Geachte leden van de gemeenteraad en geachte leden van het college van B&W, 

 

Politici moeten meer rekening houden met de wensen, rechten en meningen van kinderen. Dat 

blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Openbare Bibliotheken in samenwerking met 

onderzoeksinstituut Qrius en de Kindercorrespondent.  

 

KinderManifest 

De resultaten van het onderzoek zijn in de vorm van een KinderManifest aangeboden aan 

minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Twee kinderen van de 

Nederlandse Kinderjury, Amira en Benjamin, hebben het KinderManifest aangeboden tijdens een 

interview dat zij met de minister hadden. Hij beloofde de bevindingen van de kinderen mee te 

nemen naar de ondertekening, samen met zijn Europese collega’s van het ‘Pact of Amsterdam’ 

welke op 30 mei jl. heeft plaatsgevonden. Het KinderManifest is die dag tevens aangeboden aan 

alle Europese ministers die het Pact of Amsterdam hebben ondertekend en aan de directeur van 

Openbare Bibliotheek Amsterdam.  

 

Pact van Amsterdam 

De EU Urban Agenda is de gezamenlijke inspanning van de Europese Unie, de lidstaten en 

Europese Netwerken van Steden om het belang van de stedelijke dimensie bij Europese en 

nationale beleidsmakers scherper op het netvlies te krijgen. Doel: de kwaliteit van leven in 

Europese steden te verbeteren en te borgen. De focus is gericht op steden, niet omdat het 

platteland er niet toe doet, integendeel, maar omdat de economische kracht zich voornamelijk 

in de steden ophoudt, en verwacht wordt dat in heel Europa de trek naar steden steeds verder 

zal toenemen. Op 30 mei ondertekenen de Europese landen het Pact van Amsterdam waarin 

deze ambities zijn samengebracht.  

Onderwerpen die aan de orde komen in de Urban Agenda zijn ondermeer:  

 

 Werk en skills in de lokale economie 

 Huisvesting 

Aan :  

College van B&W en Gemeenteraad 

 

datum  ons kenmerk contactpersoon 

1 juni 2016 7410-00/16-00543/CW/FvB/sd Francien van Bohemen 
 Uw kenmerk  

   

onderwerp doorkiesnummer e-mail 

KinderManifest 070-3090540 bohemen@debibliotheken.nl 

mailto:vereniging@debibliotheken.nl
http://www.debibliotheken.nl/
http://urbanagenda.nl/
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 Armoede 

 Inclusie van vluchtelingen en migranten 

 Circulaire economie 

 Duurzame ontwikkeling en ‘groene’ oplossingen 

 Energietransitie 

 Luchtkwaliteit en klimaatbeleid  

 Stedelijke mobiliteit 

 Digitale transitie en toegang tot informatie  

 

Iedere gemeente heeft vanuit uiteenlopende invalshoeken te maken met (een aantal van) deze 

thema’s. Bibliotheken en andere maatschappelijke en culturele instellingen zijn eveneens actief 

betrokken bij meerdere onderwerpen. Veelal trekken we daarin ook samen op. Deze opvatting 

vinden we ook terug in het Pact of Amsterdam waarin het belang van maatschappelijke en 

culturele partners, waaronder bibliotheken, specifiek wordt benoemd. In het Pact wordt het 

opgenomen o.a. voor gelijke toegang tot informatie, een zaak waar bibliotheken zich hard voor 

maken.  

 

Wat vinden kinderen belangrijk? 

De bibliotheken hebben, om een vertaalslag te maken naar de praktijk van vandaag,  

vervolgens ingezet op het ontwikkelen van een KinderManifest. Zij hebben dat mogelijk 

gemaakt omdat kinderen de grootste gebruikersgroep zijn van de openbare bibliotheek.  

 

Uit het onderzoek dat als onderlegger dienst voor het KinderManifest, blijkt dat kinderen zich 

zorgen maken over wat er in de wereld gebeurt en dat ze het belangrijk vinden om daarover 

mee te denken en mee te praten. Ruim 85% van de kinderen vindt dat volwassenen meer 

rekening met kinderen moeten houden 

 

'Gezond en gelukkig zijn', 'vrienden' en 'familie' zijn voor kinderen het belangrijkst. Geld 

verdienen scoort heel erg laag. Kinderen vinden het belangrijk dat iedereen gelijke kansen 

heeft. Ongeacht afkomst, huidskleur of geloof.  En ze vinden het belangrijk dat mensen goed 

voor elkaar maar ook voor het milieu en de aarde zorgen. Kinderen willen heel erg graag 

zichzelf kunnen zijn. Ze willen wonen in een fijne buurt. En ze willen heel erg graag dat 

kinderen in alle landen veilig kunnen leven. Scholen, ouders en politici zouden daar meer 

aandacht aan moeten besteden. Ze geven zichzelf het cijfer 8,1 als antwoord op de vraag hoe 

gelukkig ze zijn!   

 

Wat bieden wij u aan! 

U ontvangt hierbij van ons een digitale versie van het KinderManifest evenals een korte film       

rond de lancering daarvan. Wij vragen u om samen met de kinderen in uw gemeente, de 

bibliotheek en andere relevante instellingen in gesprek te gaan over hoe er nog beter geluisterd 

kan worden naar de mening van onze kinderen. Wij vragen u ook om dit KinderManifest in de 

gemeentelijke democratie mee te laten wegen. Op de site van de Vereniging Openbare 

Bibliotheken kunt u meer gedetailleerde informatie vinden over de uitkomsten van het 

onderzoek dat Qrius in onze opdracht heeft uitgevoerd www.debibliotheken.nl. 

https://www.youtube.com/watch?v=NcIEE7KrOyc&feature=em-share_video_user
http://www.debibliotheken.nl/
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Wij hopen en wensen dat dit een bijdrage levert aan de gemeentelijke afwegingen en 

besluitvorming. Bibliotheken spannen zich in voor een goed geïnformeerde samenleving met 

grote mensen en kinderen die mee kunnen doen.  

 

Mocht u vragen hebben over het KinderManifest dan kunt u een bericht sturen naar Francien 

van Bohemen bohemen@debibliotheken.nl 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Cor Wijn  

directeur a.i.  

 

 

mailto:bohemen@debibliotheken.nl

