Eindelijk een Kinderombudsman in
Nederland
PHILIP VEERMAN *

In februari j.l. werd bekend dat Marc Dullaert benoemd werd als eerste Nederlandse Kinderombudsman (als subsituut-ombudsman ondergebracht bij de Nationale Ombudsman). Hij werd in de Tweede Kamer inmiddels beëdigd. Het is de
bedoeling dat de Kinderombudsman de positie van kinderen en jongeren aan de
orde stelt en die probeert te versterken. De Kinderombudsman zal de vinger aan

De keuze voor Dullaert lijkt een goede keus. Hij heeft onder andere ervaring
opgedaan in de wereld van de media en dat zal in de eerste fase van dit nieuwe
Nederlandse instituut goed van pas komen. Want het zal er nu op aankomen
hoe de Kinderombudsman ‘aan de man (of liever gezegd aan het kind) te brengen’.
Dullaert kreeg bij het publiek bekendheid omdat hij zijn eigen organisatie (de
Stichting KidsRights) startte en een prijs voor kinderrechten hielp op te zetten.
In dit artikel worden enige suggesties gedaan voor het verder ontwikkelen van
het ambt van de nieuwe Kinderombudsman.
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maatschappij meer kindvriendelijk
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kinderrechtswinkels, Jongeren Infor-

dren can build and demonstrate capacities. It
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al binnen het European Network of Om-

zijn bij de Kinderombudsman bij het

buspersons for Children; waar liepen zij
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bij de start tegenaan en welke the-
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men? Van het werk van de ombuds-

NGO’s politise-

dat kinderen gesteund moeten wor-

man voor kinderen in Frankrijk (mw.

ren het instituut

den door organisaties die kinderen

Dominique Versini) kunnen we leren
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zelf kunnen leiden en initiatieven die

dat zo’n nieuwe institutie niet met-

ruimte geven aan betekenisvolle deel-

een geaccepteerd werd; een paar jaar

name aan de maatschappij en verte-

na de oprichting van dit nieuwe insti-
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zijn niet links of rechts. De Kinder-
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partijen dienen te staan en contacten

weten inmiddels dat het enige wat

met politici van alle politieke stro-

effectief is om de beginfase van
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prijs van alcohol en het verhogen van
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ven kunnen worden dat drank schade-
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schrijven van de periodieke rapporta-
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van hun verantwoordelijkheid naar
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zen van de bevolking en een vermin-
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teraan
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de hersenontwikkeling van kinderen
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zichtbaar moeten maken.
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