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Betreft: Update van de Kinderombudsman  

 

 

Geachte leden van het Kinderrechtencomité, 

 

Ik maak graag gebruik van de geboden mogelijkheid om u een update te geven 

van de issues en aanbevelingen, die ik u in mijn rapport van 30 april 2021 heb 

gestuurd.  

 

Update van issues en aanbevelingen 

Ik waardeer de geboden mogelijkheid voor een update zeer. Dit is temeer het 

geval daar we in Nederland sinds 15 januari 2021 te maken hebben met een 

demissionair kabinet. Hierdoor liggen belangrijke dossiers stil.  

 

Als Kinderombudsman is het mijn taak om te zorgen dat de kinderrechten in 

Nederland bevorderd worden. De demissionaire status van het kabinet leidt er 

mede toe dat er nog weinig vorderingen zijn gemaakt in de issues die ik in mijn 

eerdere rapport heb aangegeven. In sommige gevallen zie ik juist een negatieve 

ontwikkeling, waarbij issues verergeren. Een aantal daarvan zet ik hieronder 

uiteen. 

 

Wat zijn mijn zorgen? 

- In mijn eerdere rapport heb ik mijn zorgen geuit over de toegang en 

beschikbaarheid van specialistische vormen van jeugdzorg (p.6). 

Inmiddels bereiken mij geluiden dat deze specialistische vormen van zorg 

voor kinderen en jongeren nog verder onder druk komen te staan.1 Voor 

de reguliere jeugdhulp geldt, dat inmiddels gesproken wordt over 'code 

zwart' vanwege de wachtlijsten.2 Dit betekent dat de hulp die nodig is, 

niet meer geboden kan worden. 

  

 
1 https://www.kinderombudsmanrotterdam.nl/aanhoudende-zorgen-over-de-jeugdhulp/;  
Jeugdautoriteit (4 november 2021). Verdiepingsonderzoek Financiële Positie 
Jeugdhulpaanbieders  
2 https://www.rtvnoord.nl/nieuws/867892/nieuwe-acties-jeugdzorg-op-komst-we-zitten-
tegen-code-zwart-aan 
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- In mijn eerdere rapport heb ik mijn zorgen geuit over de beschikbaarheid 

van hulp voor kinderen die opgroeien in armoede (p.6) als ook over de 

integraliteit van de aanpak van armoede (p.3). Ik maak mij zorgen dat, 

vanwege de maatregelen en kosten van de COVID-19 pandemie, meer 

kinderen in armoede opgroeien en dat armoede toeneemt. Meer 

kinderen zullen een beroep moeten doen op deze hulp.3 Ook maak ik me 

zorgen over de lange tijd die het kabinet neemt om het (nieuwe) 

integrale kinderarmoedebeleid vorm te geven.4 

- De gevolgen van de maatregelen rondom de COVID-19 pandemie treffen 

in het bijzonder de onderwijspositie van kwetsbare jongeren. Een groep 

waar ik ook in mijn eerdere rapport een aanbeveling op geformuleerd 

heb (p.15). Ondanks een landelijk herstelprogramma zie ik dat kwetsbare 

jongeren een grote(re) leerachterstand hebben opgelopen.5 Ook is er 

sprake van mentale problemen bij deze kinderen en jongeren.6  

- Tot slot maak ik me in toenemende mate zorgen over de kinderen met 

een Nederlandse link in Syrische kampen en de positie van kinderen in de 

migratieketen in algemene zin. De situatie waarin zij verkeren wordt 

steeds uitzichtlozer. Hierover heb ik in mijn eerdere rapport een aantal 

aanbevelingen opgenomen, meer dan een half jaar geleden, die nu nog 

opvolging moeten krijgen (p.9). 

 

Afsluitend 

Samenvattend informeer ik u hierbij dat de issues en aanbevelingen zoals zij in 

mijn rapport van 30 april 2021 opgenomen zijn, blijven staan. Daar waar ik 

veranderingen waarneem, zoals op bovengenoemde gebieden, betreft dit een 

verslechtering van de reeds genoemde situatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Margrite Kalverboer 
de Kinderombudsvrouw 
 

 

 
3 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (8 juli 2021) Eerste rapportage 
ambities kinderarmoede 
4 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (8 juli 2021) Eerste rapportage 
ambities kinderarmoede  
5 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (28 oktober 2021). Nationaal 
Programma Onderwijs. Eerste voortgangsrapportage 
6 Nederlands jeugdinstituut (2021). Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld. Een 
literatuuroverzicht. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut 


