Nederland moet een ombudsman voor
kinderen krijgen
PHILIP VEERMAN *

Op 6 juni j.l. presenteerde de programmaminister van Jeugd en Gezin op de
‘Kindertop’ in Hilversum zijn plannen voor het jeugdbeleid. Voorafgaand aan
deze Kindertop bezocht minister Rouvoet één dag per week verschillende jeugdprojecten en -instellingen.
Het idee van een ‘Kindertop’ lijkt op de ‘World Summit for Children’ van de Vere-

van de Algemene Vergadering van de VN, met hernieuwde energie, de rechten
van het kind te zullen respecteren.
Tegen deze achtergrond was de term ‘Kindertop’ wel wat pretentieus. Zelfs de
betrokken ministers (Onderwijs, Justitie en Volksgezondheid) schitterden door
afwezigheid; slechts staatssecretaris Dijksma van OCW was aanwezig. Als dit
een voorbode is of de komende jaren kinderen en jongeren wel of niet meer
prioriteit gaan krijgen, doet dit het ergste vrezen.
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3 Zie ook hiervoor de website www.wrr.nl.
Noten
1 Deze tekst wordt gepubliceerd op persoonlijke titel. Het is een licht bewerkte versie
van een toespraak tijdens een bijeenkomst
van vertegenwoordigers van de jeugdzorg in

4 Zie mijn Eftelinglezing over de Boze Fee in
het Openbaar Bestuur op www.betoverendbestuur.nl.
5 Zie het rapport Bewijzen van goede dienstverlening op website van de WRR.

de provincie Noord-Brabant.
2 Zie voor de verkenning Bouwstenen voor
een betrokken jeugdbeleid de website
van de WRR: www.wrr.nl.
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