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Geachte heer/mevrouw, 

 

Als Kinderombudsman is het mijn taak om erop toe te zien dat rechten van 

kinderen in Nederland worden bevorderd. In september 2017 bracht ik een 

bezoek aan Camping Fort Oranje. De situatie die ik daar aantrof en de signalen 

die ik daarnaast ontving over kinderen die wonen op vakantieparken waren zeer 

zorgwekkend. Schattingen over hoeveel mensen er op vakantieparken wonen 

lopen uiteen van tien bewoners op ieder vakantiepark tot 200.000 bewoners op 

vakantieparken in heel Nederland. Dit alles was voor mij aanleiding om in 2018 

een onderzoek te starten naar de kwaliteit van leven en de ontwikkelingsrisico's 

van kinderen die langdurig op vakantieparken wonen.  

 

Eén van de belangrijkste bevindingen van mijn onderzoek is dat gezinnen met 

kinderen die langdurig op vakantieparken wonen – zeker als dit niet vrijwillig is – 

grotendeels onder de radar lijken te leven. Het is ook mijn instituut, ondanks de 

vele inspanningen, niet gelukt deze kinderen te bereiken en zicht te krijgen op 

hun situatie. Tegelijkertijd heb ik vernomen dat op vakantieparken volwassenen 

en kinderen wonen die moeizaam mee kunnen komen in de maatschappij, en dat 

hier veel kwetsbare mensen bij elkaar kunnen wonen in soms zorgelijke situaties. 

Deze combinatie – kinderen die in een zorgelijke situatie leven en onder de radar 

blijven – verontrust mij zeer, en middels deze brief wil ik mijn zorgen hierover 

met u delen.  

 

Als College van Burgemeester en Wethouders heeft u de verantwoordelijkheid 

en mogelijkheden om meer zicht te krijgen op deze groep kinderen, te zorgen 

voor hulp en ondersteuning waar nodig en om op verschillende manieren bij te 

dragen aan hun opgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden en 

toekomstperspectief. 
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Wat vraag ik van u? 

Ik roep de Colleges van Burgemeester en Wethouders op om de kinderen die 

langdurig op vakantieparken wonen de zorg en ondersteuning te bieden die zij 

nodig hebben om veilig en perspectiefvol op te groeien. Hiervoor zijn 

verschillende inspanningen nodig, namelijk: 

 

1. Krijg zicht op kinderen die (semi-)permanent op een vakantiepark 

wonen 

2. Organiseer zorg voor kinderen die (semi-)permanent op een 

vakantiepark wonen 

3. Biedt zekerheid voor kinderen die (semi-)permanent op een 

vakantiepark wonen 

 
Bij deze brief vindt u het volledige onderzoek, de conclusies en een toelichting op 
wat ik vraag. Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u 
contact opnemen met  
Coby van der Kooi (Coby.vanderkooi@dekinderombudsman.nl) of  
Marit Hopman (Marit.Hopman@dekinderombudsman.nl).  
In de komende periode zal ik de ontwikkelingen rondom kinderen op 
vakantieparken blijven volgen.  
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Margrite Kalverboer 

de Kinderombudsvrouw 
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