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VOOR H ET

LOKAAL BELEID
hfdst 1 1

hfdst 8

VRIJE TIJD

ARMOEDE

hfdst 4

VRIJH EID VAN
MEN I N G & GODSDI ENST

Pro-actieve dienstverlening en
automatisering van rechten tegen
non take-up
Sociale huisvesting, huursubsidies
en woonbegeleiding voor kwetsbare
gezinnen
Geen uithuiszettingen of lange
noodopvang voor kinderen
Brug- en sleutelfiguren om
kwetsbare gezinnen te bereiken

Vorming over diversiteit en
discriminatie voor gezagdragende
beroepen
Recht om levensbeschouwing te
uiten op school, op straat en in het
gezin

hfdst 9

Meer en diverser jeugdwerk
Ruimte om te spelen in eigen
buurt en de natuur
Vervoersautonomie van
kinderen
Lokale opvang in vakantie
en buitenschools

hfdst 10

ON DERW IJS

GEZON DH EID

Gezonde woningen
Laagdrempelige inloopplekken
voor kinderen en jongeren met
zorgen en psychische problemen
Toegankelijke
gezondheidszorg door oa
wijkgezondheidscentra

hfdst 6

GEZI N
Kwaliteitsvolle en betaalbare
kinderopvang voor elk gezin
Bereikbare hulpverlening voor
kinderen en jongeren met
aanspreekpunt op school
Integrale gezinsondersteuning
voor kwetsbare gezinnen

Warme en veilige scholen waar
pesten en discriminatie geen kans
krijgen
Vorming voor leerkrachten rond
kinderrechten, diversiteit en
armoede
Samenwerken met scholen rond
schoolkosten en
ouderparticipatie

hfdst 5

GEW ELD

BELAN G VAN
H ET KI N D CENTRAAL

Herken en signaleer elke vorm van
geweld tegen kinderen
Sensibiliseer en treed op tegen
pesten
Voer campagne tegen
huishoudelijk geweld en voor
geweldloze communicatie

hfdst 7

HAN DICAP
Toegankelijke diensten, vervoer,
vrije tijd, gebouwen
Schoolteams sensibiliseren en
ondersteunen rond inclusief
onderwijs

hfdst 12

MIGRATI E
Warme en solidaire gemeente
voor vluchtelingen en migranten
Minderjarige nieuwkomers
geïnformeerd over hun situatie,
rechten en mogelijkheden in de
gemeente
Extra bescherming en onthaal
voor gezinnen met kinderen op
de vlucht

hfdst 13

JUSTITI E
Geen GAS-boetes voor
minderjarigen
Brugfiguren en positieve
contacten tussen jongeren
en politie

hfdst 2

NONDISCRI MI NATI E

Gemeente tegen discriminatie

en racisme
Thuistaal en -cultuur van
kinderen als troef op school
Elk kind gelijke rechten

hfdst 1

BELEID

Belang van het kind
centraal in opmaak en
uitvoering beleid

Kinderrechteneducatie voor

kinderen en professionals
Lokaal actieplan

kinderrechten

PARTICI PATI E
Informatie, inspraak en
hoorrecht vanaf 12 jaar

Politieke participatie vanaf 16
jaar

Kindvriendelijke
inspraakorganen
Participatieve cultuur op school
Kinderen beluisteren in hun

eigen leefwereld

UN
OVERH EIDSRAPPORT

KI N DERRECHTENVERDRAG

hfdst 3

ALTERNATI EVE RAPPORTEN
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