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1.1

Missie en Visie

Kinderen zijn changemakers. KidsRights werkt samen met kinderen aan een wereld waarin
kinderrechten worden gewaarborgd. KidsRights is ervan overtuigd dat kinderrechten beter nageleefd
worden wanneer kinderen zelf meebeslissen over de zaken die hen direct aangaan en zij zelf in actie
kunnen komen.
KidsRights zorgt ervoor dat kinderen gehoord worden. Samen met kinderen vragen wij wereldwijd
aandacht voor de kracht van kinderen als changemakers en voor de Rechten van het Kind. Daarnaast
ontdekt KidsRights jonge changemakers over de hele wereld: kinderen die zelf in actie komen om
hun positie te verbeteren. Hun initiatieven zijn soms klein, maar door kinderen te ondersteunen en aan
het woord te laten, kunnen zij een groots effect hebben. KidsRights biedt hen een internationaal
podium om hun boodschap te delen. Zij krijgen steun om hun lokale acties te versterken en uit te
breiden. Ook doet KidsRights onderzoek om hen en anderen inzicht te geven in de status van
kinderrechten wereldwijd.
Samen met kinderen als changemakers inspireert KidsRights een wereldwijde beweging voor
kinderrechten.

1.2

Wat doet KidsRights?
Advocacy
Samen met kinderen, spreken wij ons uit ten overstaan van
wereldleiders, beïnvloeden wij beleid en mobiliseren wij een
wereldwijd publiek. Wij brengen kinderrechten en jonge
changemakers wereldwijd onder de aandacht. Samen
stimuleren wij het publieke en politieke debat en inspireren wij
een wereldwijd publiek om met ons in actie te komen. Wij
roepen beleidsbepalers op samen te werken met kinderen en
kinderrechten hoog op de agenda te zetten. Deze boodschap
brengen wij graag naar buiten via onze Internationale
Kindervredesprijs, onze lespakketten en State of Youth.
Onderzoek
Wij verschaffen inzicht in de status van kinderrechten
wereldwijd. KidsRights publiceert jaarlijks de KidsRights Index,
in samenwerking met Erasmus Universiteit en Institute of Social
Studies. De KidsRights Index is de eerste en enige mondiale
ranking die jaarlijks meet hoe kinderrechten wereldwijd worden
nageleefd en een dankbaar instrument voor beleidsmakers en
iedereen die zich inzet voor de naleving van kinderrechten.
Actie
Kinderen zijn changemakers en in staat om de wereld in
beweging te brengen. Samen met kinderen komt KidsRights in
actie om direct kindparticipatie en kinderrechten te realiseren.
KidsRights ondersteunt met projectpartners lokale projecten en
jonge changemakers om kinderen te laten participeren en
wereldwijd kinderrechten te verbeteren via Changemakers en
State of Youth.
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1.3

Organisatie

KidsRights is opgericht in 2003 door Marc Dullaert (voormalig Kinderombudsman). Aartsbisschop e
Nobel Vredesprijswinnaar Desmond Tutu is beschermheer van KidsRights. Bij KidsRights werken op
dit moment tien medewerkers op het kantoor in Lijnden.

1.3.1 Het KidsRights bestuur
Stichting KidsRights wordt bij het handelen vertegenwoordigd door het bestuur. Het bestuur zorgt
ervoor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd en de gelden goed beheerd
worden. Het bestuur van KidsRights bestaat uit een bijzondere groep mensen die door hun
bewogenheid actief betrokken zijn bij KidsRights. De bestuursleden hebben zitting voor een periode
van vijf jaar en zijn herbenoembaar. Het bestuur bestaat op dit moment uit:
•
•
•
•
•

Marc Dullaert (voorzitter)
Scipio van der Stoel (secretaris)
Hans Geels
Jacqueline Ruepert
Cindy de Visser

1.3.2 Contact
Stichting KidsRights
New Yorkstraat 2-8
1175 RD LIJNDEN

1.4

info@kidsrights.org
+31 20 225 8225
IBAN: NL30ING0000008986
RSIN-nr: 812822146

Strategie

De strategie om de ambitie en positionering van KidsRights te bereiken kent 4 componenten
(platforms) die met elkaar in verbinding staan en elkaar versterken: onderzoek, advocacy, projecten
en actie. De 4 componenten vormen samen het business model van KidsRights.

1.4.1 Advocacy
Onder advocacy verstaat KidsRights een kinderrechten specifieke pleitbezorging richting publiek,
politiek en (non) profit organisaties waar ook ter wereld.
KidsRights wil zich in de toekomst nog nadrukkelijker manifesteren als organisatie die kinderrechten
en de misstanden (liefst op een positieve wijze) toetst en zolang dit noodzakelijk is aan de orde stelt.
Vanuit een doelgroepgerichte aanpak streeft KidsRights er naar om zo effectief mogelijk te zijn en
maximale impact te genereren.
Onderscheidend vermogen van KidsRights bij haar advocacy activiteiten is dat KidsRights gelooft in
veranderingen en daarin ook een directe, zeer belangrijke rol voor kinderen ziet. Kinderen als
'changemakers' is de positieve boodschap. Het zichtbaar maken van de mogelijkheden in plaats van
de onmogelijkheden is in tegenstelling tot veel andere organisaties binnen de markt van
ontwikkelingshulp een belangrijk uitgangspunt. KidsRights wil kinderen een grotere rol geven in de
pleitbezorging van kinderrechten thema's.
Internationale Kindervredesprijs
In 2005 heeft KidsRights (bij afwezigheid van een Nobelprijs voor de Vrede voor kinderen) de
Internationale Kindervredesprijs geïnitieerd. De basisgedachte daarbij was om kinderen die zich op
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een speciale manier inzetten voor kinderrechten erkenning te geven voor hun uitzonderlijke prestaties.
Een 'expert comité' bestaande uit 5 leden beoordeelt elk jaar de ingezonden nominaties.
Op basis van vastgelegde criteria worden vervolgens enkele genomineerden uitgekozen en nader
gescreend. Eén van hen wordt de winnaar en krijgt als prijs een 'de Nkosi' (het beeld), een bijdrage
voor persoonlijke studie en zorg, maar bovenal een internationaal podium om zijn/ haar boodschap te
verspreiden. De ceremoniële uitreiking heeft, na aankondiging in Rome tot op heden in de Ridderzaal
te Den Haag plaatsgevonden met hoogwaardigheidsbekleders uit de binnen- en buitenlandse politiek,
NGO's en het (vooralsnog vooral Nederlandse) bedrijfsleven.
De media aandacht rondom de Internationale Kindervredesprijs wordt elk jaar groter, niet alleen in
Nederland maar ook internationaal. De prijs wordt vanaf het begin erkend en ondersteund door de
laureaten van de Nobel Vredesprijs.
Het ligt in de ambitie van KidsRights om de Internationale Kindervredesprijs nog meer internationaal
aanzien te geven. Dit betekent dat er in de komende jaren een ontwikkeling zal worden ingezet
waarbij nog meer aandacht is voor de (internationale) statuur en de impact van de sprekers, de
mediawaarde die zowel de winnaar als persoon, het winnaar gerelateerde onderwerp (incl.
KidsReport), de kwaliteit van de toespraken en de locatie van de uitreiking nationaal en internationaal
weten te genereren.
Kinderrechten lespakket & gastlessen
Middels het Kinderrechten lespakket en een jaarlijkse actieweek met gastdocenten, wil KidsRights
thematisch leerlingen groep 7 & 8 van het basisonderwijs en hun leerkrachten betrekken bij de
kinderrechten gerelateerde onderwerpen.

1.4.2

Onderzoek

In de ambitie van KidsRights is vastgelegd dat ze zich wil zich ontwikkelen tot een belangrijke
internationale speler op het gebied van kinderrechten en tot een internationale autoriteit op het gebied
van kinderparticipatie. Belangrijk instrument voor het bereiken van deze status is het inhoudelijk
onderbouwen van de door KidsRights belichte issues. Onderzoek zal zowel vanuit wetenschappelijk
als journalistiek kader plaatsvinden.
KidsRights Index
De KidsRights Index is de mondiale ranking die jaarlijks meet hoe kinderrechten wereldwijd worden
nageleefd en in hoeverre landen zich inzetten om de rechten van kinderen te verbeteren. De Index
maakt inzichtelijk hoe landen wereldwijd scoren op de implementatie van kinderrechten.
De KidsRights Index is een gezamenlijk initiatief van Stichting KidsRights en de Erasmus Universiteit
Rotterdam; Erasmus School of Economics en het International Institute of Social Studies. De sociaal
wetenschappelijke bijdrage wordt verzorgd door het Institute of Social Studies, de economisch en
rekenkundig wetenschappelijke bijdrage door Erasmus School of Economics en Stichting KidsRights
zorgt voor de maatschappelijke invulling.
Doel van de KidsRights Index
De KidsRights Index is ontwikkeld om het publieke en politieke debat te stimuleren. Het is een middel
voor overheden, NGO’s, een wereldwijd publiek en waar mogelijk ook kinderen om in actie te kunnen
komen voor kinderrechten. Aan de hand van de KidsRights Index, de aanbevelingen en het
achtergrondrapport bij de KidsRights Index kunnen wetenschappers, overheden, maatschappelijke
organisaties, de media en anderen actie ondernemen in het aan de orde stellen van tekortkomingen
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op het terrein van kinderrechten; zowel wereldwijd als per land of per kinderrecht. De ranking brengt
een prestige element in: geen enkel land wil slecht scoren als het gaat om kinderrechten.
Bereik van de KidsRights Index
De KidsRights Index heeft haar korte bestaan al een enorm bereik gerealiseerd. Dit sterkt KidsRights in
haar overtuiging dat de KidsRights Index voorziet in een behoefte.
De KidsRights Index is slechts viermaal verschenen en heeft in die korte tijd al een enorm bereik
gerealiseerd. Ook onderschrijven vooraanstaande kinderrechtenorganisaties de meerwaarde en geven
ze aan dat zij de KidsRights index gebruiken. Dit sterkt KidsRights in haar overtuiging dat de KidsRights
Index meerwaarde heeft als tool om het publieke debat over de naleving van kinderrechten te stimuleren
en de aandacht te vestigen op het gebrek aan data over kinderen en hun rechten.

1.4.3 Actie
KidsRights promoot niet alleen de internationale rechten van kinderen maar ondersteunt ze ook in de
vorm van concrete projecten. Deze projecten worden uitgevoerd door lokale niet gouvernementele
organisaties over de hele wereld. Met de ondersteuning van concrete projecten toont KidsRights aan
een intermediair/speler te zijn tussen internationale fondsen en lokale initiatieven op het gebied van
kinderrechten.
Op 15 november 2016 stelden wij de ontwikkeling van de projecten richting 2021 aan het bestuur
voor. Het bestuur heeft ingestemd met de voorgestelde ontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn gericht
op de transitie van KidsRights als een traditionele donerende organisatie op afstand die projecten
financiert naar partnerships waarmee we kindparticipatie en changemaking bevorderen en als
katalysator de omgeving voor kinderrechten kunnen verbeteren.
De komende jaren wil KidsRights de impact van haar projectensteun in het veld versterken. Om dit te
kunnen realiseren zal de omvang van de projectenportefeuille verder worden aangepast en zal
tegelijkertijd meer samenhang tussen de projecten worden gecreëerd. Dit betekent enerzijds het
afbouwen en ombuigen van bestaande projecten en anderzijds het proactief zoeken van nieuwe
projecten volgens aangescherpte criteria.
Daarnaast ligt er een grote focus op onze changemakers. Kinderen kunnen binnen de movement en
bijbehorend online platform hun project onder de aandacht brengen, anderen inspireren en
ondersteuning aanvragen. Volgens de doelstelling komen we eind 2019 tot een bereik van 50.000
kinderen.

1.4.4 Fondsenwerving
Omdat KidsRights geen subsidie ontvangt voor haar werkzaamheden, is KidsRights geheel
afhankelijk van donaties. Voor een gezonde bedrijfsvoering is het nodig om zoveel mogelijk
vooraf te weten hoeveel geld er binnenkomt. Daarom stuurt KidsRights nadrukkelijk op
structurele donateurs. Het grootste deel van ons inkomen komt voort uit donaties die
maandelijks, per kwartaal of jaarlijks via automatische incasso worden ontvangen.
Een tweede belangrijke bron van inkomsten voor KidsRights is middels sponsoring uit het
bedrijfsleven, van zakelijke partners als Nationale Postcodeloterij, ABN AMRO, Deloitte en Baker
McKenzie. De Af Johnick Foundation financiert van 2018 tot en met 2020 het Kindervredesprijs fonds.
Tevens committeren Business Friends van KidsRights zich voor één of meerdere jaren aan het
vergoeden van de organisatiekosten of dienstverlening in natura ten behoeve van KidsRights.

1.5

Beheer van vermogen

Overeenkomstig met de Nederlandse richtlijn voor goede doelen (RJ650), houdt KidsRights
een continuïteitsreserve aan. Deze fungeert als een buffer indien door onvoorziene
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omstandigheden de inkomsten gedurende een jaar onvoldoende zijn om de uitgaven te

dekken. Daarnaast zit er flexibiliteit in de uitgaven van KidsRights, zodat bij tegenvallende
inkomsten gedurende het jaaruitgaven aangepast kunnen worden. Het Bestuur van de

stichting bekijkt de staat van inkomsten en uitgaven gedurende het jaar en past de uitgaven
aan indien nodig, zodat de inkomsten uit fondsenwerving de lopende kosten van de
organisatie dekken.

KidsRights belegt geen gelden. Het is immers het beleid van KidsRights om zoveel mogelijk
van haar inkomsten te investeren in de doelstellingen van de Stichting.

Meerjarenbeleid 2016-2021 KidsRights - 6 / 6
Versie: 4 februari 2020

