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1. Woord vooraf

Bij het verschijnen van dit jaarverslag zit mijn eerste 

jaar als Kinderombudsvrouw erop. Terugkijkend is dit 

jaar snel gegaan en iedere dag word ik doordrongen 

van mijn grote verantwoordelijkheid. Het is mijn taak 

om te bevorderen dat kinderrechten in Nederland 

worden nageleefd. Dat doe ik door de vinger op de zere 

plek te leggen, maar ook door te verbinden. Samen 

met de overheid en diverse organisaties wil ik eraan 

bijdragen dat zij de belangen van het kind meewegen 

in het formuleren van wetgeving en  beleid.  Om daar 

vervolgens naar te handelen in de uitvoering. 

Als ik terugblik op 2016 denk ik vooral aan de 

honderden kinderen en jongeren die ik heb gesproken. 

Op scholen, in jeugdhulpinstellingen, in buurthuizen, 

in het ziekenhuis of bij mij op kantoor. Ze vertelden 

me wat ik van volwassenen niet altijd hoor: wat hen 

echt bezighoudt, waar ze blij van worden en waar 

ze zich zorgen over maken. Ik sprak met kinderen 

die slachtoffer zijn van geweld, kinderen van 

gescheiden ouders, kinderen die niet naar school gaan, 

vluchtelingenkinderen en kinderen die niet thuis 

kunnen wonen. Maar ook met kinderen die aangeven dat 

het heel goed met ze gaat en die weinig problemen hebben.

Deze gesprekken geven mij een beeld van hoe het met 

kinderen in Nederland gaat. Ze geven me  ook inzicht in 

hoe ik mijn taak als Kinderombudsvrouw wil invullen. 

Ik luister naar kinderen en wil dat hun stem wordt 

gehoord en hun belangen goed worden meegewogen in 

alle besluitvorming die hen raakt. Wij als volwassenen 

zijn eindverantwoordelijk, maar we kunnen alleen goede 

besluiten nemen als we weten wat er in de leefwereld van 

kinderen en jongeren speelt.  Voor u ligt het jaarverslag 

van 2016 maar ik wil ook alvast vooruitblikken. In 2017 

zal ik op basis van mijn ervaringen in het afgelopen 

jaar aan de slag gaan met de thema’s die kinderen en 

jongeren aan mij hebben benoemd; de schoolstress die 

zij ervaren, hun roep om echte aandacht en hun wens om 

beter geïnformeerd te worden over beslissingen die over 

hen worden genomen. 

Ook kinderen die jeugdhulp nodig hebben, kunnen in 

2017 rekenen op mijn aandacht. In het rapport dat ik 

in november 2016 publiceerde, concludeerde ik dat het 

systeem twee jaar na de decentralisatie nog lang niet het 

betere jeugdstelsel is dat we bij de invoering voor ogen 

hadden. Het is voor veel mensen moeilijk om de toegang 

tot de jeugdhulp te vinden, professionals werken niet 

overal goed samen en financiële keuzes gaan soms voor 

het belang van het kind. Dat leidt ertoe dat kinderen geen  

hulp of de verkeerde hulp krijgen.  

Ik wil me in 2017 ook inzetten voor kinderen die 

nog niet goed op het politieke vizier staan. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor de kinderen die opgroeien in Caribisch 

Nederland. Ik heb in 2016 Bonaire, Saba en St. Eustatius 

bezocht en hier met veel professionals én kinderen 

gesproken. Zij hebben te maken met armoede en 

beperkte voorzieningen op het gebied van jeugdhulp  

en onderwijs.  Binnenkort kom ik met mijn bevindingen 

over de kinderrechtensituatie in Caribisch Nederland.

Kinderen die naar mijn mening ook onvoldoende op het 

vizier staan, zijn de kinderen die opgroeien in het gaswin-

ningsgebied in Groningen. De gaswinning in Groningen is 

zeer regelmatig het onderwerp van debatten in de Tweede 

Kamer of in het nieuws. Voor veel inwoners van dit gebied 

leidt de gaswinning tot spanning en stress. Maar wat de 

gevolgen zijn voor het dagelijks leven en de ontwikkeling 

van kinderen die in dit gebied opgroeien, is tot op heden 

onduidelijk. Ik ben dan ook een onderzoek gestart omdat 

ik wil weten of deze kinderen extra ondersteuning nodig 

hebben en wat dat dan zou moeten zijn.

Ook in 2017 zal ik regelmatig in gesprek gaan met 

kinderen en jongeren. Ik ben erg blij dat zij het team 

van de Kinderombudsman steeds vaker weten te 

vinden. Het aantal minderjarigen dat in 2016 contact 

heeft opgenomen met hun vragen of klachten over 

kinderrechten is verdubbeld ten opzichte van voorgaande 

jaren. Ik hoop dat dit percentage blijft toenemen. De 

vragen en klachten van kinderen en jongeren zijn voor mij 

een essentiële bron van informatie  om  beleidsmakers, 

bestuurders en politici aan te spreken op kinderrechten.  

De slogan van de Kinderombudsman is niet voor niks:  

Wij laten van je horen. 

Met vriendelijke groet,

Margrite Kalverboer

de Kinderombudsvrouw
 = Interactie
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De Kinderombudsman bevordert dat kinderrechten in Nederland worden nageleefd.

De Kinderombudsman is een Hoog College van Staat en is naast Kinderombudsman 

ook substituut ombudsman van de Nationale ombudsman. De Kinderombudsman 

heeft echter een eigen mandaat, taken en bevoegdheden en  

legt zelfstandig verantwoording af aan de Tweede Kamer.

Missie 
De Kinderombudsman komt op voor de rechten van kinderen 

in Nederland. We controleren of de kinderrechten in Nederland 

worden nageleefd door de overheid, maar ook in het onderwijs, 

de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg.  De 

Kinderombudsman geeft gevraagd en ongevraagd advies aan 

het parlement en organisaties en maakt mensen bewust van 

de kinderrechten. Op die manier verbeteren we de positie van 

kinderen en jongeren in Nederland. 

Ambitie
De Kinderombudsman wil dat alle kinderen in Nederland en 

Caribisch Nederland opgroeien in een veilige omgeving, oftewel 

een omgeving waar hun kinderrechten worden gerespecteerd 

en nageleefd. Om dat te bereiken nemen we de rol aan van 

‘waakhond’, ‘luis in de pels’ en kritische vriend. Wij zijn voor 

iedereen bereikbaar en geven onafhankelijk en deskundig advies. 

We gaan met kinderen en jongeren  in gesprek, luisteren 

naar hun mening en verwoorden hun mening in gesprekken 

met de politiek en beleidsmakers. We willen bereiken dat alle 

professionals, beleidsmakers en wetgevers expliciet afwegen 

wat in het belang van een kind is en daarbij altijd luisteren naar 

wat kinderen zelf zeggen.

Ten slotte gaan we het land in om speeches, workshops en 

interviews te geven en we vragen op die manier aandacht voor 

de situatie van kinderen in Nederland. Zo verbeteren wij de 

positie van kinderen en jongeren in Nederland. 

—
2
—

Missie en visie
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Jaaroverzicht 2016

25 januari 
Situatie vluchtelingenkinderen  
in Europa zorgwekkend

Kinderombudsman Marc Dullaert presenteert namens het Europese 

Netwerk van Kinderombudsmannen een rapport  over kind-

vluchtelingen in Europa. Deze kinderen lopen veel veiligheidsrisico’s 

tijdens hun reis naar en door Europa. De Kinderombudsmannen 

constateren dat de Europese landen falen in het beschermen van 

kindvluchtelingen. Ze roepen de Europese leiders op om de veiligheid 

van kinderen de hoogste prioriteit te geven. 

Foto uit Macedonië

12 februari
Neem klachten serieus!

Instellingen voor gesloten jeugdhulp en justitiële jeugdinrichtingen 

moeten de klachten van jongeren serieuzer nemen, zo stelt 

de Kinderombudsman in zijn rapport   ‘Neem mij(n klacht) 

serieus’. Het komt  voor dat de groepsleiding jongeren probeert te 

weerhouden van het indienen van een klacht door het aanbieden 

van drinken, eten, verlof, geld of materiële zaken. Anderzijds  grijpen 

jongeren het indienen van een klacht soms aan om de groepsleiding 

te pesten of een vergoeding te krijgen.

20 februari  
Kinderombudsman (m/v) gezocht

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zoekt een nieuwe 

Kinderombudsman. Een vacature wordt vandaag geplaatst in de 

ochtendbladen. De nieuwe Nationale ombudsman maakt gebruik 

van de mogelijkheid om een jaar na zijn aantreden een nieuw team 

samen te stellen. De termijn van de zittende Kinderombudsman 

Marc Dullaert loopt af op 1 april 2016. 

24 februari 
Rechten asielkinderen in noodopvang onder druk

De Kinderombudsman stelt in zijn onderzoek   dat de rechten van 

kinderen die in Nederland asiel aanvragen onder druk staan. Door 

de hoge asielinstroom van 2015 moeten kinderen lang wachten en 

verblijven zij in noodopvanglocaties die niet geschikt zijn voor lang 

verblijf. Kinderombudsman Marc Dullaert: “Als we deze kinderen 

nu niet de zorg, het onderwijs en de thuisbasis geven die zij nodig 

hebben, dan raken zij op een achterstand die ze wellicht nooit  

meer inhalen.”

18 maart 
Kinderombudsman:  
jeugdhulp nog steeds niet op orde

De Kinderombudsman uit zijn zorgen over de jeugdhulp. Hij 

signaleert knelpunten in de toegang tot de jeugdhulp en twijfelt 

aan de deskundigheid van de wijkteams. Daarnaast lijken er als 

gevolg van de decentralisatie extra wachtlijsten te ontstaan. De 

Kinderombudsman trekt deze conclusies in zijn derde monitor naar 

de toegang en de kwaliteit van de jeugdhulp. 

http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/onacceptabele-veiligheidsrisico-s-voor-kindervluchtelingen/?id=605
http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-neem-klachten-van-opgesloten-jongeren-serieus/?id=607
http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/rechten-asielkinderen-in-noodopvang-onder-druk/?id=619
http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-jeugdhulp-nog-steeds-niet-op-orde/?id=623
http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-jeugdhulp-nog-steeds-niet-op-orde/?id=623
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29 maart 
Handreiking voor gemeenten over  
veiligheid in toegang tot jeugdhulp

Samen met de samenwerkende jeugdinspecties stelt de Kinderombudsman een handreiking   

op over de veiligheid en de toegang tot jeugdhulp. De handreiking is bedoeld voor wethouders, 

(gemeentelijke) beleidsambtenaren, gemeenteraadsleden en jeugdprofessionals.

30 maart 
Oproep aan advocaten: werk kindvriendelijk

De Kinderombudsman wil dat familiezaken waarbij kinderen zijn betrokken alleen mogen  

worden behandeld door gespecialiseerde advocaten. Deze advocaten moeten een kindvriendelijke 

werkwijze hanteren. Zo’n advocaat moet ervoor zorgen dat het kind gezien en gehoord wordt  

en dat ouders de belangen van hun kind niet uit het oog verliezen. Dat stelt de Kinderombudsman  

in zijn rapport.  

5 april
Tweede Kamer kiest nieuwe Kinderombudsman 

De Tweede Kamer kiest Margrite Kalverboer als nieuwe Kinderombudsman. Kalverboer is bijzonder 

hoogleraar Kind, (Ortho)pedagogiek en Vreemdelingenrecht aan de Rijksuniversiteit van Groningen. 

20 april 
Margrite Kalverboer beëdigd als Kinderombudsman 

De Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, beëdigt Margrite Kalverboer  als Kinderombudsman.  

In het bijzijn van de leden van de Tweede Kamer, Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en veel 

kinderen op de publieke tribune legt Margrite Kalverboer de belofte af. Margrite Kalverboer kiest  

ervoor  – na een stemming onder de kijkers van het jeugdjournaal– om zichzelf Kinderombudsvrouw  

te noemen.  

Lees er hier meer over         

http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/handreiking-voor-gemeenten-over-veiligheid-in-toegang-tot-jeugdhulp/?id=627
http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-roept-advocatuur-op-kindvriendelijk-te-werken/?id=629
http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/margrite-kalverboer-beedigd-als-kinderombudsman/?id=637
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22 april 
Congres 5 jaar Kinderombudsman en afscheid Marc Dullaert

Marc Dullaert neemt afscheid met een congres over 5 jaar Kinderombudsman. Diverse sprekers blikken 

terug op de eerste Kinderombudsman van Nederland, onder wie staatssecretaris Martin van Rijn 

en staatssecretaris Sander Dekker. Ook de voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib spreekt. Zij 

diende in 2008 een initiatiefwetsvoorstel in tot instelling van een Kinderombudsman.  

9 mei 
Studielening moet schenking zijn voor arme gezinnen

De studielening moet voor studenten uit arme gezinnen weer veranderen in een schenking. Dat stelt 

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in het NOS Journaal. Volgens haar is deze maatregel nodig 

om kinderen uit arme gezinnen een betere toekomst te geven.

Lees er hier meer over 

19 mei 
Kinderen in vreemdelingendetentie

Op uitnodiging van de parlementaire Assemblee van de Raad van Europa spreekt Kinderombudsvrouw 

Margrite Kalverboer tijdens een ‘Parliamentary Seminar’ over kinderen in vreemdelingendetentie. In 

het bijzijn van parlementariërs, ambtenaren, wetenschappers en organisaties die bij dit onderwerp 

betrokken zijn, wordt in de Oude Zaal van de Tweede Kamer informatie uitgewisseld over de rechten 

van deze kinderen en over eventuele alternatieven van detentie. 

 

25 mei
Kinderpardon 

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer uit in het televisieprogramma Nieuwsuur   haar zorgen over 

het Kinderpardon.  Ze vindt dat in het vreemdelingenrecht onvoldoende naar het belang van het kind 

wordt gekeken. De Kinderombudsvrouw doet deze uitspraken, nadat de staatssecretaris van Veiligheid 

en Justitie bekend maakt dat slechts 100 kinderen van het Kinderpardon gebruik kunnen maken.  

6 juni
Deelname aan MISSOC

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer gaat in gesprek met Europese delegaties over kinderen in 

armoede tijdens de Internationale MISSOC bijeenkomst. Deze bijeenkomst is georganiseerd in het 

kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. 

http://nos.nl/artikel/2104097-kinderombudsman-studielening-moet-schenking-zijn-voor-arme-gezinnen.html
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2107226-kinderpardon-zijn-de-voorwaarden-te-streng.htm
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7 juni
Ontmoeting Europese Kinderombudsmannen in Dublin

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer ontmoet in Dublin de Europese Kinderombudsmannen met 

wie zij in gesprek gaat over het recht op onderwijs.  

9 juni
Deelname aan rondetafel over de kindvriendelijke advocatuur

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer neemt deel aan het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer 

over de kindvriendelijke advocatuur. Aanleiding is het rapport 'Verkenning naar de kindvriendelijke 

advocatuur', dat voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert in maart 2016 publiceerde. 

 

 

5 juli 
Reizen met een kind? Ga goed voorbereid op reis.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer geeft op Schiphol het startsein van de Campagne  ‘Reizen 

met een minderjarige? Neem het toestemmingsformulier mee!’ Deze campagne is een initiatief 

van de Koninklijke Marechaussee en het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO). Ouders die 

alleen reizen met minderjarige kinderen worden erop gewezen dat zij moeten kunnen aantonen 

dat de andere ouder instemt met deze reis. De Koninklijke Marechaussee controleert daarop om 

te voorkomen dat minderjarige kinderen zonder toestemming door een van de ouders worden 

meegenomen naar het buitenland.

23 augustus
Rondetafel kinderen  met een illegale ouder

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer organiseert een rondetafelgeprek  over Nederlandse 

kinderen  met een illegale ouder.  Ze neemt dit initiatief samen met de gemeentelijke 

Kinderombudsman van Amsterdam, de gemeentelijke Kinderombudsman van Rotterdam en de 

Haagse Jeugdombudsman. Doel van de bijeenkomst is om inzicht te krijgen in de problematiek 

rondom Nederlandse kinderen met een illegale ouder. 

1 september 
Kinderrechtentour van start

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer start een kinderrechtentour door Nederland. In zes weken 

bezoekt zij honderden kinderen en jongeren. Doel van deze tour is om van kinderen en jongeren zelf te 

horen wat zij vinden dat er voor kinderen en jongeren in Nederland moet worden verbeterd. Ook wordt 

er online een enquête geplaatst, die door ruim 2000 kinderen en jongeren wordt ingevuld.   

Lees er hier meer over      

3 september 2016
Wie betaalt de tablet op school? 

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer schuift aan in het televisieprogramma Kassa om te praten 

over de investeringen die scholen aan ouders vragen voor tablets of laptops. De Kinderombudsman 

vindt dat deze zaken gewoon tot het lesmateriaal behoren en dat het dus net als schoolboeken gratis 

aan kinderen moet worden verstrekt .   

http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsvrouw-start-kinderrechtentour/?id=653
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6 september 2016 
Divorce Challenge van start

Hoe kunnen (vecht)scheidingen worden tegengegaan? Die vraag staat centraal tijdens de Divorce 

Challenge.  Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de 

negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen.  Samen met minister Van der Steur roept 

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer  iedereen op om ideeën aan te dragen. Maar liefst 506 

voorstellen worden ingediend om het aantal (vecht)scheidingen te verminderen. Deze zijn beoordeeld 

door een  expertpanel. De vijf koplopers zijn in december 2016 bekendgemaakt. 

16 september 2016
Nationale ombudsman en Kinderombudsvrouw op Grote Markt in Haarlem

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer staan op 

vrijdag 16 september op de Grote Markt in Haarlem in het kader van de ombudstour.

28 september 
In gesprek over vondelingenluikjes

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer neemt deel aan een hoorzitting over vondelingenluikjes in 

de Tweede Kamer. Hiervoor is een position paper   opgesteld.

30 september 
Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer neemt een standpunt   in over de figuur van Zwarte Piet. 

Zij constateert dat Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie. Daarmee is het 

in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsvrouw adviseert om de figuur van zwarte 

Piet aan te passen, zodat het Sinterklaasfeest weer een feest voor iedereen  kan zijn. 

10 oktober 2016
Kinderombudsman in gesprek over meldcode huiselijk geweld 

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer neemt deel aan een hoorzitting in de Tweede Kamer  

over de verbetering van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Hiervoor is een  

position paper   opgesteld.

8 november 
Kinderen stuiten nog op te veel knelpunten in de jeugdhulp

Bijna twee jaar na de invoering van het nieuwe jeugdstelsel constateert Kinderombudsvrouw  

Margrite Kalverboer dat er nog te veel knelpunten bestaan in de jeugdhulp. Ze maakt zich onder  

meer zorgen over de toename van het aantal crisisplaatsingen in de gesloten jeugdzorg. 

Lees er hier meer over 

http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-in-gesprek-over-vondelingenluikjes/?id=665
http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-zwarte-piet-vraagt-om-aanpassing/?id=667
http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-in-gesprek-over-meldcode-huiselijke-geweld/?id=673
http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderen-stuiten-nog-op-te-veel-knelpunten-in-de-jeugdhulp/?id=677
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16 november  
Kinderombudsman bezoekt Caribisch Nederland 

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer brengt van 17 tot 24 november een bezoek aan Caribisch 

Nederland. Op Bonaire, Saba en St. Eustatius gaat ze met kinderen en jongeren in gesprek om van hen 

te horen hoe zij hun leven ervaren; wat er goed gaat en wat er volgens hen moet verbeteren. 

Lees er hier meer over       

20 november 
De internationale dag voor de rechten van het Kind. 

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer viert de internationale dag voor de rechten van het  

kind op Saba. Op deze dag wordt op Saba het startsein gegeven van de Kinderrechtenweek.  

Margrite Kalverboer bezoekt een dag later de basisschool en de middelbare school op Saba om met  

kinderen over kinderrechten te spreken.   

13 december 
Resultaten Kinderrechtentour gepresenteerd: Kinderen willen echte aandacht

De conclusies van de  kinderrechtentour worden gepresenteerd in de Glazen Zaal in Den Haag. De 

Kinderombudsvrouw stelt in een rapport   vast dat kinderen en jongeren échte aandacht van de 

mensen om hen heen willen. Van ouders, familie en vrienden, maar ook van professionals. Kinderen 

benoemen dat professionals vaak een gebrek hebben aan tijd of interesse, een te grote focus op wat er 

in het dossier staat of kinderen en jongeren niet op hun niveau aanspreken. Ook geven veel kinderen 

aan dat ze schoolstress ervaren.  

Ook de Kinderrechtenmonitor   werd die dag gepresenteerd. 

http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-bezoekt-caribisch-nederland/?id=681
http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/kinderrechtentour-echte-aandacht-boven-aan-verlanglijstje-van-kinderen/?id=685
http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/kinderrechtenmonitor-tien-fundamentele-zorgpunten/?id=687


De Kinderombudsman jaarverslag 2016 | 10  

—
4
—
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1.  Jeugdzorg 954

2. Onderwijs 650

3. Omgang 417

4. Vreemdelingenrecht 212

5. Gezondheidszorg  101

De vijf onderwerpen waarover het meest contact is opgenomen, zijn: 
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De vijf onderwerpen waarover in 2016 het  

meest contact opgenomen is:

De Kinderombudsman is per email, post en telefonisch bereikbaar voor vragen over 

kinderrechten en het Kinderrechtenverdrag. Iedereen die vindt dat er kinderrechten 

geschonden worden, kan bij de Kinderombudsman terecht. 

Het team van de Kinderombudsman beantwoordt de vragen 

en behandelt de klachten over het schenden van kinderrechten 

door de overheid, organisaties in de jeugdhulp, gezondheidszorg, 

kinderopvang of het onderwijs. Niet alleen kinderen nemen contact 

op met de Kinderombudsman, maar ook ouders, grootouders, 

pleegouders, broers en zussen en professionals. 

Aantal contacten 
De Kinderombudsman is in 2016 3.286 keer benaderd met vragen, 

hulpverzoeken, signalen en klachten. Dat is een stijging ten opzichte 

van 2015 van circa 20 procent. Deze stijging is grotendeels te 

verklaren door het grote aantal reacties over het standpunt van de 

Kinderombudsman over Zwarte Piet. Mensen lieten bijvoorbeeld 

weten het niet eens te zijn met het standpunt, vroegen om een 

toelichting, betuigden steun of kwamen met alternatieven voor 

Zwarte Piet. Vrijwel alle meldingen kwamen van volwassen.
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Jeugdhulp
Net als de afgelopen jaren staat jeugdhulp bovenaan de lijst van onderwerpen waarover contact 

is opgenomen. De Kinderombudsman ontvangt hierover veel verschillende meldingen. Het gaat in 

veel gevallen om vragen over uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling van kinderen.  Ouders nemen 

hierover vaak contact op met vragen.  Ook kinderen die bijvoorbeeld een probleem hebben met hun 

gezinsvoogd of hun uithuisplaatsing nemen contact op met het team van de Kinderombudsman.

Onderwijs
De Kinderombudsman heeft veel meldingen gekregen van situaties waarbij het maar niet lukt om  

een kind passend onderwijs te bieden. Het gaat om kinderen met een hoog of juist een laag IQ, 

kinderen die extra (gezondheids)zorg nodig hebben of kinderen met gedrags- en/of leerproblemen.

Omgang na echtscheiding
De Kinderombudsman wordt ook zeer regelmatig benaderd over de omgang tussen kinderen en hun 

ouders  na (echt-) scheiding. In 2016 was dit 417 keer, een stijging ten opzichte van 2015. Het gaat 

hierbij om klachten over en van kinderen, die in de knel komen na een (echt)scheiding. Kinderen voelen 

zich vaak niet gehoord en hebben het idee dat hun mening niet telt. Ze nemen dan contact op met 

de Kinderombudsman voor  advies. Ouders klagen bijvoorbeeld  over het gedrag van hun ex-partner, 

waardoor in hun ogen de rechten van de kinderen worden geschonden, of over beslissingen van  

de rechter.
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Wie nemen er contact op?Iedereen kan terecht bij de Kinderombudsman voor 

vragen of klachten. Opvallend is dat het aantal kinderen 

dat contact opneemt met de Kinderombudsman 

is gestegen van 165 in 2015 naar 327 in 2016. De 

Kinderombudsman vindt het een goed signaal dat 

steeds meer kinderen de Kinderombudsman weten te 

vinden met vragen over hun rechten. De onderwerpen 

waar zij het meest contact over opnemen zijn dezelfde 

onderwerpen als waarover volwassenen contact 

opnemen: jeugdhulp, onderwijs en omgang na de 

echtscheiding van hun ouders. De Kinderombudsman 

wil de komende jaren meer en meer het contact 

opzoeken met minderjarigen.

Meer dan de helft van de mensen die contact zoeken 

met de Kinderombudsman bellen naar het gratis 

telefoonnummer om hun vraag te stellen of een klacht 

in te dienen. Het team van de Kinderombudsman is op 

werkdagen bereikbaar van 12.00 uur tot 17.00 uur op 

het gratis telefoonnummer 0800 8765432. 
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In contact met  

de Kinderombudsman

Steeds meer mensen nemen contact op met de Kinderombudsman. Kinderen en 

ouders kunnen bij de Kinderombudsman terecht met hun vragen over kinderrechten 

of met een klacht over een organisatie. Medewerkers van de Kinderombudsman geven 

advies, verwijzen mensen naar de juiste instantie of bemiddelen soms als mensen bij 

organisaties tegen een gesloten deur aanlopen. Onderstaande verhalen van Aron, Tim, 

Priscilla, Thijs, Dave en Ashley geven een beeld van de diversiteit aan verhalen die de 

medewerkers van de Kinderombudsman dagelijks horen. 

Aron
Aron (9) woont in een gesloten jeugdhulpinstelling in Rotterdam. 

Sinds hij een aantal maanden geleden is overgeplaatst naar een 

open afdeling, kan hij in het weekend op bezoek bij zijn voormalige 

pleegouders. Zijn pleegmoeder ziet tijdens het eerste bezoek dat 

Aron uit zijn kleding groeit: zijn broek is te kort en zijn schoenen zijn 

te klein. Ook heeft hij nog geen winterjas.  

Omdat zijn ouders geen gezag meer hebben over Aron, wil de 

pleegmoeder weten wie er voor passende kleding moet zorgen. Ze 

belt de voogd van Aron, maar die verwijst door naar de instelling 

waar Aron woont. De instelling verwijst de pleegmoeder vervolgens 

weer terug naar de voogd: zij zou verantwoordelijk zijn voor de 

kosten voor nieuwe kleding. Ook op internet kan de pleegmoeder 

niet vinden hoe het precies zit. Pleegmoeder koopt dan zelf maar 

kleding en schoenen voor Aron en belt  in het najaar van 2016 met 

de Kinderombudsman. 

Een medewerker van de Kinderombudsman neemt vervolgens 

contact op met de Jeugdbescherming en de gemeente. Voor deze 

situatie heeft de gemeente deze zogenoemde ‘bijzondere kosten’ 

verrekend in het bedrag dat zij aan de jeugdbescherming betalen 

voor de uitvoer van de jeugdbeschermingsmaatregel. De afspraken 

zijn echter niet voor alle partijen helder.

De gemeente vindt ook dat Aron en kinderen zoals Aron niet de 

dupe mogen worden van onduidelijke afspraken. Daarom gaat de 

gemeente onderzoeken of ze de afspraken rondom deze ‘bijzondere 

kosten’  helder kunnen vastleggen met alle gecertificeerde 

instellingen. Ook biedt de gemeente aan om in de toekomst in dit 

soort situaties de kosten voor kleding voor te schieten en terug te 

vorderen bij de betreffende instelling. Een positieve ontwikkeling! 

Zeker als de Jeugdbescherming vervolgens besluit om de kosten 

voor de kleding en schoenen van Aron terug te betalen aan de 

pleegmoeder. 
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Tim
De moeder van Tim belt naar de Kinderombudsman. Tim (14) krijgt over een paar dagen te horen 

dat hij naar een GGZ-instelling moet. Als Tim daar niet mee instemt, moet hij naar een crisisplaats 

en moet hij daar wachten tot er een geschikte plaats voor hem vrijkomt. Zijn moeder is blij dat haar 

zoon hulp krijgt, maar ze is niet tevreden over de manier waarop haar zoon wordt geïnformeerd. Ze 

is bang dat de situatie escaleert als Tim wordt overvallen en dat hij weigert naar de GGZ-instelling te 

gaan. Dan moet hij naar de crisisplaats en is hij verder van huis. De gecertificeerde instelling (GI) houdt 

echter vast aan het protocol en wil niet met moeder in gesprek over een ander plan van aanpak. 

De tijd dringt. Daarom neemt de Kinderombudsman contact op met de GI. De medewerker van de 

Kinderombudsman bespreekt met een medewerker van de GI de mogelijkheden vanuit het recht van 

Tim op passende en geschikte hulp. Uiteindelijk wordt toch afgezien van het aanvankelijke plan en 

gaat de GI eerst met moeder in gesprek over hoe haar zoon het best geïnformeerd kan worden, zodat 

de kans op slagen van plaatsing in de geschikte GGZ-instelling zo groot mogelijk zal zijn.

Priscilla
Priscilla (15) verblijft al vijf weken op een crisislocatie als haar moeder contact  opneemt met de 

Kinderombudsman. De gemeente heeft een indicatie afgegeven voor de behandeling van Priscilla, 

maar binnen de regio is geen instelling te vinden die haar meteen kan behandelen. Ze staat 

momenteel op de wachtlijst bij een instelling binnen de regio. De moeder van Priscilla is van mening 

dat de huidige locatie haar dochter geen goed doet. Ze vraagt zich af waarom de gemeente niet meer 

inspanning verricht om te kijken naar alternatieven. Deze situatie heeft moeder al meerdere malen 

aangekaart bij de gemeente. Volgens moeder zei de gemeente in het laatste gesprek dat het kind weer 

in huis moet worden genomen met ambulante hulp als het niet lukt een plek te vinden. Voor moeder is 

dat geen optie: haar dochter is een gevaar voor zichzelf en voor anderen. 

Een medewerker van de Kinderombudsman neemt contact op met de gemeente om de andere kant 

van het verhaal te horen. De ambtenaar zegt toe de situatie nogmaals te willen bespreken voordat 

hij wat over de inhoud kan zeggen. Later op de dag belt de ambtenaar om te vertellen dat er een 

doorbraak is: er is een plek gevonden waar Priscilla de volgende dag naartoe kan.

De Kinderombudsman ontvangt regelmatig signalen over situaties waarbij kinderen 

met een Kinderbeschermingsmaatregel in een instelling of gezinshuis verblijven en er 

onduidelijkheid is over het zogenoemde zak- en kleedgeld. Voor de Kinderombudsman zijn 

deze signalen aanleiding voor een onderzoek naar het zak- en kleedgeld bij kinderen met 

een Kinderbeschermingsmaatregel die in een instelling verblijven. Dit onderzoek wordt in  

2017 afgerond.
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Thijs
De vader van de 11-jarige Thijs neemt in oktober 2016 contact op met de Kinderombudsman. Zijn zoon 

kreeg een week voor de zomervakantie te horen dat hij niet meer welkom is op school en dat er een 

nieuwe school voor hem zal worden gezocht. Sindsdien zit hij thuis zonder enige vorm van onderwijs. 

Ondanks dat Thijs niet meer teruggaat naar deze school, staat Thijs hier nog wel ingeschreven. Niet 

alleen moet deze school op zoek naar een passende plek voor Thijs op een andere school, ook heeft 

Thijs volgens het Kinderrechtenverdrag recht op onderwijs. Ook als dat niet óp school kan. 

De vader  van Thijs heeft de onderwijsconsulent ingeschakeld.  Onderwijsconsulenten kunnen ouders 

adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties.  Door de tussenkomst van de onderwijsconsulent heeft 

Thijs  sinds kort één  uur huiswerkbegeleiding per week op een locatie in de buurt, ter overbrugging 

van de periode naar een nieuwe school. Eén uur huiswerkbegeleiding is echter veel te weinig om Thijs 

de lesstof aan te bieden die hij nodig heeft om dit jaar over te kunnen gaan. Door interventie van de 

Kinderombudsman richting de school is het onderwijsaanbod in de tussenfase uitgebreid naar acht 

uur per week.  

Thijs pikt de lesstof  met deze individuele lessen goed op en weet zijn achterstand te beperken. 

Zijn oude school zoekt samen met het samenwerkingsverband, de gemeente, ouders en 

onderwijsconsulenten druk en intensief naar een passende vervolgschool voor Thijs. De 

Kinderombudsman volgt dit proces op afstand. 

Ashley
De vader van Ashley neemt contact op. Ashley is 14 jaar en heeft ADHD en een vorm van autisme. Ze heeft 

al een heel traject aan instellingen achter de rug en zit nu een jaar in een instelling. Ze doet het daar goed 

en heeft haar plek gevonden. Nu loopt de indicatie af en hebben haar ouders een nieuwe aangevraagd 

bij de gemeente. De gemeente wil echter geen indicatie afgeven ‘vanwege de financiering’. De gemeente 

zegt niet dat de plek niet geschikt is, daarover lijkt geen twijfel, maar er is geen budget voor. Ashley 

moet naar een plek die wel is ingekocht. De gemeente heeft de beslissing niet op schrift gesteld. Een 

paar dagen later hebben de ouders een gesprek met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ze vragen de 

Kinderombudsman wat ze kunnen doen en wat de rechten van hun dochter zijn. 

Een medewerker van de Kinderombudsman legt de vader uit dat de gemeente zijn besluit op papier 

moet zetten, zodat zij daarna bezwaar kunnen instellen. De vader kan de gemeente om een schriftelijk 

besluit vragen en hij kan de gemeente vragen om Ashley in ieder geval hangende de procedure niet te 

verplaatsen. De medewerker van de Kinderombudsman geeft de vader een overzicht van de rechten 

van de kinderen, zoals het recht op geschikte (gezondheids)zorg en wijst hem op een aantal rapporten 

van de Kinderombudsman over het recht van kinderen op passende zorg. 

De vader neemt alle informatie mee naar het gesprek en vraagt een schriftelijk besluit. Vervolgens laat 

de gemeente weten dat Ashley toch nog een jaar in de instelling kan blijven. Met hulp van de informatie 

van de Kinderombudsman hebben de ouders zelf de rechten van hun kind kunnen beschermen.
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Dave
Dave neemt contact op met de Kinderombudsman. Hij is net achttien geworden en heeft een vorm van 

autisme. Hij woont in een woongroep. Dave heeft te horen gekregen dat zijn woongroep aan het eind 

van het jaar sluit en hij maakt zich zorgen over waar hij dan moet gaan wonen. Dave geeft aan dat zijn 

mentor hem ook geen duidelijkheid kan bieden. Dave is wanhopig en is bang om op straat te komen. 

In overleg met Dave neemt een medewerker van de Kinderombudsman contact op met de mentor 

van Dave van de woongroep. De medewerker verwoordt de zorgen van Dave  en vertelt dat alle 

veranderingen voor deze groep jongeren heel moeilijk zijn. De mentor was zich er niet van bewust 

dat Dave zich zoveel zorgen maakte. Hij zegt toe dat hij met Dave hierover zal praten en helder zal 

communiceren als er meer duidelijk is over de nieuwe woonplek. 

Heb je ook een klacht of een vraag over kinderrechten? Het team van de 

Kinderombudsman is iedere werkdag telefonisch bereikbaar op 0800 8765432.   

Mailen kan ook: Ombudswerk@dekinderombudsman.nl
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Kinderrechtenmonitor

2016

De Kinderombudsman heeft in december 2016 de vijfde Kinderrechtenmonitor 

gepresenteerd. Met deze monitor brengt de Kinderombudsman de situatie van kinderen 

en jongeren in Nederland in beeld. De Kinderombudsman benoemt op basis van deze 

monitor tien zorgpunten en roept de Rijksoverheid en de gemeenten op om met deze 

zorgpunten aan de slag te gaan. De Kinderrechtenmonitor is beschikbaar op de  

website   van de Kinderombudsman 

Tien zorgpunten

1.  Kinderen en jongeren kunnen  
te weinig meepraten 

Kinderen en jongeren mogen onvoldoende meepraten over 

besluiten die hen aangaan. Dit geldt voor beslissingen die kinderen 

direct treffen, maar ook voor besluiten over beleid en wet- en 

regelgeving dat kinderen raakt. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen 

in juridische procedures, die onvoldoende worden gehoord in 

een besluit over gedwongen jeugdhulp of in scheidings- en 

omgangszaken.

2.  Lokale jeugdhulpvoorzieningen  
zijn nog niet op niveau 

De Kinderombudsman maakt zich zorgen over de kwaliteit van 

lokale voorzieningen voor kwetsbare kinderen en jongeren. Het 

gaat dan om kinderen en jongeren die jeugdhulp nodig hebben 

of die met kindermishandeling te maken hebben. De zorg voor 

deze kinderen is sinds 2015 een gemeentelijke taak en voor 

veel gemeenten is dit een complexe opgave. Zeker omdat deze 

taken gepaard gaan met een aanzienlijke bezuinigingsopdracht. 

Hoewel de decentralisatie op termijn kansen biedt voor 

kwaliteitsverbeteringen, zijn er vooralsnog veel zorgen over de 

toegang en kwaliteit van de hulp en zorg aan kinderen. 

3.  Investering blijft nodig om armoede  
onder kinderen te bestrijden

Te veel kinderen groeien op in armoede. De Kinderombudsman 

vindt het positief dat steeds meer gemeenten een Kindpakket 

samenstellen om te voorzien in concrete materiële zaken én om 

participatie op het gebied van sport en cultuur te bevorderen. De 

gevolgen van armoede worden hiermee verzacht. Daarnaast is 

nog wel te weinig bekend over hoe armoede samenhangt met de 

ontwikkelkansen van kinderen. Vanwege de impact van armoede 

op de levensloop van kinderen doet de Kinderombudsman in 2017 

onderzoek naar kinderen in armoede en hoe het beleid omtrent 

armoedebestrijding kan worden verbeterd. 

4.  Kinderen in Caribisch Nederland lopen achterop

De situatie voor kinderen op de eilanden Bonaire, Saba en  

St. Eustatius vraagt om een noodzakelijke verbetering. Armoede 

is één van de grootste problemen in Caribisch Nederland. Geschat 

wordt dat 60 procent van de bevolking onder de armoedegrens 

leeft. Ook huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een 

veelvoorkomend probleem op Bonaire, St. Eustatius en Saba.  

Het wordt hoog tijd dat hier verbetering in komt.

http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/Kinderrechtenmonitor2016.pdf
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5. Verbeter de positie van vreemdelingenkinderen

De Kinderombudsman ziet meerdere knelpunten met betrekking tot de rechten van vreemdelingen-

kinderen. Ten eerste signaleert de Kinderombudsman dat het belang van kinderen onvoldoende 

wordt gewogen in juridische procedures. Ondanks Europese regelgeving toetsen rechters in het 

vreemdelingenrecht slechts terughoudend aan de Europese eis, die lidstaten dwingt om het belang 

van het kind een essentiële overweging te laten vormen. Daarnaast vindt de Kinderombudsman 

de vertragingen in de asielprocedure van kinderen een belangrijk knelpunt. Dat geldt zowel voor 

gezinsherenigingsprocedures als eerste asielverzoeken. Wat Kinderpardonzaken betreft, is de 

Kinderombudsman van mening dat het belang van het kind onvoldoende wordt meegewogen. 

6. Politie en justitie moeten kinderen beter behandelen

Het aantal minderjarigen dat in aanraking komt met de politie is de afgelopen jaren gedaald. Een 

positieve ontwikkeling. De Kinderombudsman is echter kritisch over de vrijheidsbeneming van 

kinderen en jongeren die wel met politie en justitie in aanraking komen. Jaarlijks worden er circa 

3.000 minderjarigen op verdenking van een strafbaar feit voor een nacht of langer opgesloten in een 

cel op politiebureaus of in arrestantencomplexen. Deze cellen zijn niet specifiek ingericht voor de 

opvang van minderjarigen. Ook biedt de Nederlandse wet nog steeds de onwenselijke mogelijkheid 

om 16- en 17-jarigen volgens het volwassenenstrafrecht te berechten en te detineren in huizen van 

bewaring en gevangenissen, die zijn bestemd voor volwassenen. 

7. Verbeter de aanpak van digitale veiligheid en digitale vaardigheden 

Het internet is via computer, smartphone en tablet inmiddels volledig geïntegreerd in het leven van 

de meeste kinderen. Dat biedt kinderen veel kansen, maar de Kinderombudsman signaleert ook 

risico’s. De afgelopen jaren lijkt er een stijgende lijn te zijn in het aantal gevallen van online geweld. 

Vooral kwetsbare kinderen met sociaal-emotionele of andere problemen en licht verstandelijk 

beperkte jongeren lopen online meer risico om slachtoffer te worden van geweld. Algemeen geldt dat  

empowerment van alle kinderen in de digitale wereld nodig is. Scholen besteden te weinig aandacht 

aan digitale vaardigheden en het voorlichten van kinderen over online risico’s.

8. Mogelijkheden voor maatwerk in het onderwijs moeten beter

De Kinderombudsman heeft de afgelopen vijf jaar in de kinderrechtenmonitor voortdurend aandacht 

gevraagd voor kinderen die geen toegang hebben tot onderwijs. Een oplossing voor (langdurig) 

thuiszitten ligt onder andere in het verbeteren van mogelijkheden voor maatwerk. Met name voor 

kinderen voor wie behalve onderwijs ook jeugdhulp of zorg nodig is, zijn maatwerkoplossingen 

essentieel. Zorgelijk in dat kader is de groei van het aantal vrijstellingen van kinderen die om 

lichamelijke of psychische redenen geen onderwijs kunnen volgen. De invoering van passend 

onderwijs heeft niet vanzelf tot verbetering geleid en meer toepassing van maatwerk. Scholen en 

samenwerkingsverbanden moeten hier de komende jaren met lef op inzetten, het ministerie moet 

hiervoor de wettelijke ruimte scheppen.

9. Rijk en/of gemeenten: wie is er verantwoordelijk voor kinderrechten?

Gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor veel voorzieningen voor kinderen. Voorzieningen 

voor kinderen die te maken hebben met geweld, jeugdhulp of opgroeien in armoede. De 

Kinderombudsman vindt het van belang dat de kwaliteit en toegang van deze voorzieningen 

gelijkwaardig zijn en in overeenstemming met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman 

vraagt zich af of alle gemeenten voldoende kennis, ervaring, capaciteit en financiële middelen hebben 

om deze taken in overeenstemming met dit verdrag uit te voeren.  

10. Actuele data ontbreken

De Kinderombudsman heeft de afgelopen jaren steeds het belang van de beschikbaarheid van actuele 

data benadrukt. Actuele data bieden sturingsinformatie voor de aanpassing en verbetering van beleid. 

Er is bijvoorbeeld te weinig informatie en data beschikbaar over het aantal kinderen in de residentiële 

zorg, het aantal kinderen dat terecht is gekomen in de gesloten jeugdhulp zonder rechterlijke toets en 

het aantal kinderen en jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats. 
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Kinderrechtentour

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer wil van kinderen en jongeren zelf  

horen hoe het met hen gaat en wat zij vinden dat er voor kinderen en jongeren  

in Nederland moet worden verbeterd.

Om die reden is zij in september en oktober 2016 met honderden 

kinderen en jongeren in gesprek gegaan. Ook hebben ruim 2000 

kinderen en jongeren een online vragenlijst ingevuld over de 

kwaliteit van hun bestaan en over hun wensen, behoeftes en wat 

zij zelf zouden doen als zij de Kinderombudsman waren.

Tijdens deze kinderrechtentour bezocht de Kinderombudsvrouw 

onder meer scholen, jeugdhulpinstellingen, buurthuizen en  

een ziekenhuis. 

Zij ging in gesprek met kinderen en jongeren die slachtoffers zijn 

van geweld, kinderen van gescheiden ouders, kinderen die niet  

naar school gaan, vluchtelingenkinderen en kinderen die niet  

thuis kunnen wonen. De resultaten van deze tour werden in 

december 2016 gepresenteerd. Op de volgende pagina vind je  

de belangrijkste conclusies. 
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Onze 
conclusies

7,4
 
De meeste kinderen groeien op in een 

fijne omgeving. Zij geven hun leven 

gemiddeld een dikke voldoende.

Het gaat niet met iedereen goed 

10% van de kinderen geeft zijn of haar leven een onvoldoende. Kinderen en jongeren 

waar thuis problemen zijn, die gescheiden ouders hebben, die jeugdhulp krijgen of 

waar thuis weinig geld is, zijn over meerdere aspecten van hun leven minder tevreden 

dan andere kinderen.

Echte aandacht

Kinderen en jongeren hebben échte 

aandacht nodig van de mensen om 

hen heen. Van ouders, familie en 

vrienden, maar ook van professionals. 

Dat betekent: interesse hebben, tijd 

vrijmaken, goed luisteren en kijken 

naar het kind als persoon.

Dit maakt het  
leven van veel 
kinderen goed

-  Mensen om je heen hebben die van 

je houden en bij wie je terecht kunt

-  Vrije tijd, sport en hobby’s

-  De vrijheid om te kiezen wat  

je wil doen

-  Dat het goed gaat op school

Dit moet  
veranderen:

-  Echte aandacht voor een kind als persoon

-  Meer meepraten en meebeslissen: Volwassenen 

moeten ook echt iets met de mening van 

kinderen en jongeren doen

-  Goede informatie om echt te kunnen meepraten 

en meebeslissen

-  Werk- en prestatiedruk verminderen op school

- Kunnen meedoen, ook als er thuis weinig geld is 

- Vrije tijd: meer lokale voorzieningen

Werkdruk

Lange schooldagen, veel toetsen  

en bergen huiswerk: Veel kinderen  

geven aan dat de werkdruk op  

school te hoog is.
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De Kinderombudsman merkt op dat het beschikbare budget  niet toereikend is  

om op een goede wijze uitvoering te geven aan de opgedragen wettelijke taken. 

Het budget is de afgelopen zes jaar niet verhoogd, ondanks 

een  grote toename van het aantal contacten, klachten, 

onderzoeken, adviezen en verzoeken. Dit heeft gevolgen 

voor de dienstverlening van de Kinderombudsman: mensen 

moeten langer wachten voordat hun klacht in behandeling 

wordt genomen, de dienstverlening  voor mensen die 

wonen op Caribisch Nederland is minimaal en ook heeft de 

Kinderombudsman geen financiële ruimte om op een goede 

wijze invulling te geven aan de wettelijke taak om kinderen  

en jongeren voor te lichten over hun rechten.

—
8
—

Cijfers organisatie

Financiën van de 
Kinderombudsman

Het budget van de Kinderombudsman is 

wettelijk vastgesteld op €  1.500.000,- De 

Kinderombudsman heeft in 2016 € 1.750.000,- 

uitgegeven. Dat is een overschrijding van het 

budget met 18 %. De oorzaak ligt in de tijdelijke 

en extra inzet van personeel voor het uitvoeren 

van de taken van de Kinderombudsman.  

1.750.0001.500.000

Begroting Realisatie 

Het ziekteverzuim was in  

2016 0,6 %. Dit is in lijn  

met 2015. (0,7 %). 

2015

0,7%

2016

0,6%

Vitaliteit en ziekteverzuim 
bij de Kinderombudsman

Personeel bij de 
Kinderombudsman

ondersteunen het team van de 
Kinder-ombudsman. Het team 
bestaat uit ombudswerkers, 
beleidsadviseurs, een 
communicatieadviseur  
en een teamleider. 

11 fte
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Lijst van publicaties

18-01-16 

Durf ik wel te vragen? 

Rapport n.a.v een klacht over de IND

Lees deze publicatie  

15-01-16 

De volgende dag was alles anders 

Rapport n.a.v. een klacht over de Nederlandse ambassade in Suriname

Lees deze publicatie  

31-01-16 

Dilemma: Uithuisplaatsing, een middel of een kwaal? 

Onderzoek n.a.v. een klacht over Bureau Jeugdzorg Zeeland

Lees deze publicatie  

25-01-16 

Safety and fundamental Rights at stake for children on the move 

Rapport over de rechten van kinderen op de vlucht naar Europa

Lees deze publicatie  

15-02-16 

De toegang tot school 

Rapport n.a.v. een klacht over een school en een gemeente

Lees deze publicatie  

11-02-16 

Neem mij(n klacht) serieus! 

Rapport over klachtrecht in gesloten jeugdhulpinstellingen en justitiële jeugdinrichtingen

Lees deze publicatie  

18-02-16 

Handreiking Complexe zorg  

Handreiking voor de zorg voor kinderen met complexe problematiek en een complexe zorgvraag

Lees deze publicatie  

https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/onderzoek-n-a-v-klacht-over-de-ind/?id=613
https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-n-a-v-klacht-over-nederlandse-ambassade-in-suriname/?id=645
https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/onderzoek-n-a-v-een-klacht-over-bureau-jeugdzorg-zeeland/?id=611
https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/report-on-refugee-children-on-the-move/?id=603
https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/onderzoek-naar-de-toegang-tot-school/?id=649
https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-over-klachtrecht-in-gesloten-setting/?id=609
https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/handreiking-complexe-zorg/?id=615
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25-02-16 

Wachten op je toekomst 

Onderzoek naar asielkinderen in de noodopvang

Lees deze publicatie  

11-03-16 

De zorg waar zij recht op hebben 

Derde monitor over de toegang en de kwaliteit van de jeugdhulp

Lees deze publicatie  

24-03-16 

Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur 

Een onderzoek naar de rol van de advocaat als preventieve schakel bij (v)echtscheidingen

Lees deze publicatie  

27-03-16 

Handreiking toegang jeugdhulp 

Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp

Lees deze publicatie  

23-08-16 

Rapportbrief nav een klacht over DT&V 

Briefrapport nav een klacht over DT&V

Lees deze publicatie  

01-09-16 

Schuld zonder schuld  

Korte weergave van de problematiek rondom pgb-schulden bij minderjarigen

Lees deze publicatie  

30-09-16 

Standpunt over de figuur van Zwarte Piet 

Lees deze publicatie  

01-09-16 

Achter slot en grendel 

Individueel rapport naar de inverzekeringstelling van een minderjarige en de omstandigheden aldaar

Lees deze publicatie  

08-11-16 

Mijn belang voorop?  

Rapport over de ontwikkelingen in de jeugdhulp in 2016

Lees deze publicatie  

13-12-16 

Als je het ons vraagt 

De resultaten van de Kinderrechtentour

Lees deze publicatie  

13-12-16 

Kinderrechtenmonitor 2016 

Lees deze publicatie  

https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-wachten-op-je-toekomst/?id=621
https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/derde-monitor-over-toegang-en-kwaliteit-jeugdhulp/?id=625
https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-verkenning-naar-de-kindvriendelijke-advocatuur/?id=647
https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/handreiking-voor-gemeenten-over-veiligheid-in-toegang-tot-jeugdhulp/?id=627
https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapportbrief-nav-een-klacht-over-dtenv/?id=651
https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-schuld-zonder-schuld/?id=663
https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/standpunt-over-zwarte-piet/?id=669
https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-achter-slot-en-grendel/?id=659
https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-ontwikkelingen-in-de-jeugdhulp-2016/?id=679
https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/kinderrechtentour-echte-aandacht-boven-aan-verlanglijstje-van-kinderen/?id=685
https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/kinderrechtenmonitor-tien-fundamentele-zorgpunten/?id=687


De Kinderombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

0800-876 54 32 
(maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur)

secretariaat@dekinderombudsman.nl
www.dekinderombudsman.nl
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Wij laten van je horen.
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