PERSBERICHT
Rotterdam, 10 april 2018

Kinderombudsman: jeugdhulp is te vaak niet beschikbaar
De gemeentelijke kinderombudsman in Rotterdam en omgeving wordt steeds vaker geconfronteerd met
situaties waarbij kinderen geen jeugdhulp krijgen, terwijl ze die wel direct nodig hebben. Ouders,
huisartsen, advocaten, rechters en jeugdhulpverleners uiten in toenemende mate hun zorgen hierover
aan de gemeentelijke kinderombudsman. Vaak kan er geen geschikte behandeling worden gevonden,
omdat de wachttijd meerdere maanden tot soms zelfs meer dan een jaar bedraagt. Dit blijkt uit het
vandaag gepubliceerde jaarverslag over 2017 van de gemeentelijke kinderombudsman.
Problemen onder aandacht gemeente gebracht
In 2017 ontving de kinderombudsman 241 vragen en klachten. Dat is meer dan een verdubbeling ten
opzichte van 2016. De kinderombudsman maakt zich vooral zorgen over de toegang tot de jeugdhulp en
de wachtlijsten in de gespecialiseerde jeugdhulp. In een aantal situaties kon de kinderombudsman met
een interventie ervoor zorgen dat een kind of jongere toch de hulp kreeg die hij/zij nodig heeft.
Daarnaast heeft ze hierover in december 2017 met de wethouder Zorg, Jeugd en Onderwijs van de
gemeente Rotterdam gesproken. De kinderombudsman heeft de wethouder toen ook gevraagd welke
stappen de gemeente gaat zetten om deze problemen op te lossen.
Gezinnen zonder dak boven hun hoofd
Het afgelopen jaar klopten ook tal van hulpverleners en ouders bij de kinderombudsman aan, omdat
gezinnen met kinderen uit huis dreigden te worden gezet, vaak vanwege geldproblemen. In
verschillende situaties kon er gelukkig een oplossing worden gevonden. Helaas merkt de
kinderombudsman steeds vaker dat het gebrek aan woningen een goede oplossing in de weg staat.
Hierdoor komen de rechten van de betrokken kinderen in de knel.
Handreiking
In december 2017 heeft de kinderombudsman een handreiking opgesteld waarin staat wat gemeenten
kunnen doen om passende woonruimte of maatschappelijke opvang te bieden aan gezinnen die hun
huis kwijtraken. Hierin wordt aandacht gevraagd voor een kindvriendelijke, veilige en gezonde
leefomgeving en voor de continuïteit op school. De handreiking is onderdeel van een onderzoeksverslag
over kinderen die in armoede leven door het ontbreken van een verblijfsvergunning voor één van de
ouders. Dit onderzoek is uitgevoerd samen met de nationale kinderombudsman en andere
gemeentelijke kinderombudsmannen.
In gesprek met jongeren en kinderen
Ook in 2017 heeft de kinderombudsman met veel verschillende kinderen en jongeren gesproken over
hun rechten. De lessen waarbij basisschoolkinderen hun mening vormen, de contacten met de
jongerenraden en de presentaties van de kinderombudsman dragen bij aan de bewustwording van
kinderrechten. De verkiezing in het kader van de eerste Rotterdamse Kinderrechtenaward, laat zien dat
de kinderrechten ertoe doen in onze stad en regio. In 2018 blijft de kinderombudsman zich hier
onverminderd voor inzetten.

Noot voor de redactie:
Het jaarverslag 2017 van de gemeentelijke kinderombudsman Rotterdam is vanaf heden te vinden op de
website www.kinderombudsmanrotterdam.nl/Nieuws.
In het verslagjaar 2017 was Anne Mieke Zwaneveld de kinderombudsman in Rotterdam en omgeving.
Per 1 maart 2018 fungeert de nieuwe plaatsvervangend ombudsman Stans Goudsmit als gemeentelijke
kinderombudsman. Zij is voor nadere informatie bereikbaar via het algemene telefoonnummer van het
bureau: 0800 2345 111 of via e-mail: info@kinderombudsmanrotterdam.nl.

Elk kind en elke jongere
heeft rechten, jij ook!

Wordt er niet naar jou geluisterd?
Krijg je niet de goede hulp?
Kun je niet naar school?

Klop dan aan bij de kinderombudsman.

2017
Jaarverslag

Voorwoord
In 2017 heb ik op veel momenten met kinderen, jongeren, ouders
en professionals gesproken en/of voorlichting gegeven over
kinderrechten. Met veel genoegen kijk ik terug op de lessen aan
basisschoolkinderen, waar de leerlingen met elkaar in gesprek
zijn gegaan over verschillende belangrijk thema’s, zoals veiligheid
op straat en het recht om je mening te geven. Uiteraard was
ook de verkiezing en uitreiking van de eerste Rotterdamse

Introductie nieuwe kinderombudsman
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om de nieuwe
plaatsvervangend ombudsman, Stans Goudsmit, te introduceren.
Hieronder ziet u haar foto. Vanaf 1 maart 2018 zal zij ook fungeren
als gemeentelijke kinderombudsman. Dit geeft een goede impuls
aan het kinderombudswerk in onze regio. Ik wens haar veel succes
en plezier toe met de invulling van deze prachtige functie en zie uit
naar een mooie samenwerking.

Kinderrechtenaward een hoogtepunt.
Dit jaar heb ik 241 vragen en klachten ontvangen. Dit is meer dan
een verdubbeling ten opzichte van 2016. Er klopten hulpverleners
en ouders bij mij aan, omdat gezinnen uit huis werden gezet.
Ook heb ik veel vragen en klachten gehad over de toepassing van
de jeugdhulp en het recht op onderwijs. Ik maak me in het
bijzonder zorgen over de toegang tot de jeugdhulp en de
wachtlijsten in de gespecialiseerde jeugdhulp. Ik heb te vaak

Stans Goudsmit

gezien dat kinderen (nog) geen hulp kregen, terwijl ze dat wel
direct nodig hadden.

Anne Mieke Zwaneveld
gemeentelijke kinderombudsman
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Over de kinderombudsman
De gemeentelijke kinderombudsman controleert of de rechten van
kinderen worden gerespecteerd. Dit doet hij door de kinderrechten
in de verschillende gemeenten onder de aandacht te brengen en
door het behandelen van klachten van kinderen, ouders/verzorgers en
professionals. In de klachtbehandeling hanteert de kinderombudsman
naast de behoorlijkheidsnormen het Internationaal Verdrag inzake
de Rechten van het Kind (IVRK) als toetsingskader.
De gemeentelijke kinderombudsman behandelt klachten over
de gemeenten Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan
den IJssel, Rotterdam en Vlaardingen. Omdat de gemeenten sinds
1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor de gehele jeugdhulp,
behandelt de kinderombudsman ook klachten over instellingen
die de jeugdhulp uitvoeren.
Bij de klachtbehandeling biedt de kinderombudsman eerst de
mogelijkheid aan de betrokken instantie(s) om de klacht zelf naar
tevredenheid op te lossen. Soms gaat het om een probleem waarbij
er onmiddellijk iets moet worden geregeld voor de betrokken
kinderen. Dan slaat de kinderombudsman de fase van de eerstelijns
klachtbehandeling over en grijpt hij direct in.
Kinderrechten onder de aandacht brengen is een ander belangrijk
onderdeel van het werk van de kinderombudsman. In gesprekken met
gemeenten en jeugdinstellingen vraagt hij aandacht voor de belangen
van kinderen. Ook geeft hij voorlichtingen aan kinderen, jongeren en
ouders/verzorgers. Dit draagt bij aan bewustwording van kinderrechten
bij de relevante partijen in het jeugdveld en vergroot de participatie
van de kinderen en jongeren zelf.

Het werk van de kinderombudsman in beeld
Op zoek naar geschikte jeugdhulp

De kinderombudsman ontving in het verslagjaar veel vragen en
klachten in het kader van de jeugdhulp. Dit varieerde van onenigheid
over de geboden hulp tot aan situaties waarbij ouders en kinderen
volledig vastliepen in hun zoektocht naar geschikte hulp.
In de loop van 2017 ontving de kinderombudsman steeds vaker
signalen over kinderen die geen hulp kregen, terwijl ze dit wel direct
nodig hadden. Zo hebben ouders, huisartsen, advocaten, rechters en
jeugdhulpverleners hierover hun zorgen geuit aan de kinderombudsman.
Vaak kon er geen geschikte behandeling worden gevonden, omdat
de wachttijd meerdere maanden tot soms zelfs meer dan een jaar
bedroeg. Dit gold in het bijzonder voor de behandelingen in de
geestelijke gezondheidzorg (Jeugd-GGZ).
Psychiatrische hulp direct nodig … maar er is geen plek

Mevrouw A. is sinds 2015 de pleegmoeder van de Milo*. Milo heeft
in meerdere (crisis)pleeggezinnen gewoond voordat hij op 5-jarige
leeftijd bij de familie A. komt wonen. 2 jaar later zijn zijn gedragsproblemen zo erg toegenomen, dat de thuissituatie niet te handhaven is. Daarom schakelt mevrouw A. in februari 2017 de hulp van
de GGZ-instelling Yulius en het gemeentelijke wijkteam in. Na een
aantal behandelingen concluderen medewerkers van Yulius dat Milo
meer hulp nodig heeft en daarom moet worden opgenomen in een
jeugdhulpinstelling. Wel zeggen ze: “Het kan een paar maanden
duren voordat er een geschikte plek vrijkomt’’.
Deze maanden duren echter te lang. In de zomer worden, na
een escalatie in de thuissituatie, het crisisinterventieteam en het
zorgbemiddelingsteam ingeschakeld. Helaas kunnen zij ook geen
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oplossing bieden. Pas na een interventie van een betrokken
wethouder, wordt er op 30 augustus 2017 tijdelijk, tot oktober 2017,
een plek gevonden in een jeugdhulpinstelling. Halverwege september
hoort mevrouw A. gelukkig dat er een definitieve plek beschikbaar
is voor Milo. Op dat moment geeft ze haar signaal af aan de kinderombudsman, omdat ze zich zorgen maakt over de gevolgen van
wachtlijsten in de jeugd-ggz voor kwetsbare kinderen.
*Vanwege de privacy wordt een verzonnen naam gebruikt.

De kinderombudsman heeft in december 2017 aan de wethouder Zorg,
Jeugd en Onderwijs van Rotterdam zijn zorgen geuit over de gevolgen
van het tekort aan plekken in de gespecialiseerde jeugdhulp. Hij heeft
aan de wethouder gevraagd welke stappen de gemeente gaat zetten
om deze problemen op te lossen, zodat de kinderen weer direct de
hulp krijgen die ze nodig hebben.
Soms vraagt de kinderombudsman de Taskforce Zorg om in te grijpen.
De Taskforce kan interveniëren bij wijkteams om te zorgen dat de
noodzakelijke hulp wordt geboden.
Na interventie kinderombudsman weer 5 dagen naar de dagbehandeling
De 6-jarige Nour* gaat 5 dagen in de week naar de dagopvang, waar
hij een intensieve begeleiding krijgt. Vanaf begin april 2017 is Nour
opeens maar 3 dagen welkom bij de dagopvang. Hierdoor zit hij
2 dagen extra thuis, terwijl hij de begeleiding hard nodig heeft. Nadat
de moeder van Nour, mevrouw B., meerdere keren tevergeefs vraagt
of Nour weer 5 dagen mag komen, neemt ze op 26 april 2017 contact
op met de kinderombudsman.
De kinderombudsman schakelt de Taskforce Zorg in. Op 3 mei 2017
laat de Taskforce weten dat de dagopvang de uren heeft teruggedraaid en zelfs de hulp wil stopzetten, omdat de gedragsproblemen
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van Nour zijn toegenomen. Ook het wijkteam is hierdoor verrast
en gaat direct aan de slag om een alternatieve plek te vinden.
De kinderombudsman vraagt of in de tussentijd de begeleiding weer
naar 5 dagen kan worden opgehoogd, omdat thuiszitten zeker geen
optie is als de gedragsproblemen toenemen. In mei 2017 vraagt de
kinderombudsman verschillende keren na of er al een oplossing is
gevonden. Gelukkig laat de Taskforce op 30 mei 2017 weten dat Nour
weer 5 dagen terecht kan bij de dagopvang totdat er een andere
plek voor hem is gevonden.
*Vanwege de privacy wordt een verzonnen naam gebruikt.

In de volgende situatie zorgt onenigheid tussen een ouder en het
wijkteam ervoor dat de zoon lange tijd geen hulp krijgt.
Jasper* krijgt geen hulp vanwege conflict tussen zijn moeder
en het wijkteam

Mevrouw G. meldt zich in juni 2016 bij het wijkteam Beverwaard en
vraagt een persoonsgebonden budget (PGB) aan om de psychomotorische therapie voor haar zoon Jasper te betalen. De betrokken
lerares en huisarts vinden deze therapie nodig en ook het wijkteam
staat positief tegenover deze aanvraag. Het wijkteam stelt voor dat
Jasper in september 2016 begint met deze therapie bij Lucertis. Dan
hoeft mevrouw G. geen PGB aan te vragen. Mevrouw G. stemt hiermee in.
Gedurende de zomer van 2016 verloopt het contact tussen mevrouw G.
en het wijkteam steeds moeizamer. Als in augustus 2016 blijkt dat
de therapie op z’n vroegst in oktober zal starten, is de maat vol voor
mevrouw G. Ze dient een aantal klachten in bij de gemeente. Omdat
ze ontevreden is over de klachtbehandeling door de gemeente en het
wijkteam in september 2016 ook een melding doet bij Veilig Thuis
over haar gezin, dient ze haar klachten in bij de kinderombudsman.
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De kinderombudsman onderzoekt de klachten.

over. Wel ziet er de kinderombudsman erop toe dat de gecertificeerde
instellingen (de jeugdbeschermingsorganisaties) en jeugdhulp-

Mevrouw G. stelt dat de gemeente een onterechte melding bij

instellingen de jeugdhulp behoorlijk uitvoeren, met voldoende

Veilig Thuis heeft gedaan. Daarnaast geeft ze aan dat het wijkteam

aandacht voor de rechten van de kinderen en hun (pleeg)ouders.

voorwaarden stelt bij de te bieden hulp en het wijkteam hierdoor
de voortgang van de aanvraagprocedure belemmert. Ook wil ze
dat de gemeente haar een nieuw wijkteam toewijst. De gemeente
onderneemt hierna verschillende pogingen om de verzoeken van

Verklaring moeder alsnog naar de Raad voor de Kinderbescherming
gestuurd

De dochter van mevrouw K. wordt door het Centrum voor Jeugd

mevrouw G. op te pakken, maar mevrouw G. krijgt geen ander

en Gezin van Capelle aan den IJssel (CJG) aangemeld bij het Jeugd-

wijkteam toegewezen.

beschermingsplein. Het CJG neemt in zijn melding ook een aantal
verklaringen van mevrouw K. op. Mevrouw K. stelt dat haar

De kinderombudsman oordeelt dat er onvoldoende aanleiding

verklaringen onjuist zijn overgenomen door het CJG, waardoor

was om een melding bij Veilig Thuis te doen, omdat er duidelijk

mevrouw K. ten onrechte verantwoordelijk wordt gehouden voor

geen sprake was van kindermishandeling. De ombudsman oordeelt

de misdragingen van haar ex-man. Daarom vraagt ze of haar reactie

dat het wijkteam wel voldoende heeft geprobeerd om de verschillende

op deze verklaringen mee kan worden gestuurd naar het Jeugd-

aanvragen voortvarend af te handelen. Ook heeft de gemeente

beschermingsplein. De medewerker van het CJG zegt toe dit te doen.

verschillende pogingen gedaan om de relatie met mevrouw G.
te verbeteren. De kinderombudsman vindt daarnaast dat de

Dit gebeurt echter niet. Het Jeugdbeschermingsplein vraagt

gemeente Rotterdam goede redenen had om niet een ander

vervolgens aan de Raad voor de Kinderbescherming om onderzoek

wijkteam aan te wijzen.

te starten. Dit doet de Raad. Tot haar schrik ziet mevrouw K. dat
alle informatie ongewijzigd en zonder haar commentaar in het

Uiteindelijk hervatten het wijkteam en mevrouw G. in juli 2017 de

dossier van de Raad is terechtgekomen. Daarom stapt ze naar de

gesprekken, zodat Jasper na ruim een jaar eindelijk kan beginnen

kinderombudsman.

aan de psychomotorische therapie.
*Vanwege de privacy wordt een verzonnen naam gebruikt.

Rechtsbescherming bij drang en dwang

De kinderombudsman vraagt aan het CJG om de klacht van
mevrouw K. op te pakken. Daarop gaat het CJG in gesprek met
mevrouw K. Tijdens het gesprek wordt besloten dat het CJG de

Net als in 2016, had in het verslagjaar een fors gedeelte van de

reactie van mevrouw K alsnog verstrekt aan de Raad. Eerst belt

klachten en signalen betrekking op de gedwongen jeugdhulp en/of

het CJG naar de Raad en vervolgens stuurt hij de aanvullende

op het toepassen van drang. Regelmatig werd er geklaagd over de

verklaring op. De Raad laat weten deze informatie mee te nemen

opgelegde kinderbeschermingsmaatregelen. Deze klachten nam de

in het onderzoek. Mevrouw K. is tevreden met deze oplossing.

kinderombudsman niet in behandeling. Hier gaat de rechter namelijk
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Recht op onderwijs

Het belang van goed onderwijs kan niet worden overschat. Dit is ook
terug te zien in de diverse vragen en klachten waarmee (pleeg)ouders
de kinderombudsman benaderen. Dit varieert van meldingen over de
bejegening van leerkrachten tot toelatingseisen van scholen tot aan
de manier waarop het pesten op school wordt aangepakt. De kinderombudsman informeert de (pleeg)ouders hoe de vragen en klachten
met school kunnen worden besproken. Ook verwijst hij soms door naar
organisaties die hierbij ondersteunen, zoals de onderwijsconsulenten.
Op het moment dat het recht op onderwijs in de knel komt,
onderneemt de kinderombudsman zelf actie.
Na verblijf in jeugdhulpinstelling geen plek meer op school

Sinds oktober 2016 woont de 15-jarige Rick* bij de jeugdhulpinstelling
Schakenbosch in Leidschendam. Daar gaat hij ook naar school. In maart
2017 verlaat hij Schakenbosch en gaat hij bij zijn moeder in Vlaardingen
wonen. Medewerkers van Schakenbosch proberen te regelen dat Rick weer
naar zijn oude school in Rotterdam kan, maar daar is helaas geen plek.
Alle betrokkenen zoeken naar een oplossing, zodat Rick niet zonder
school thuis komt te zitten. Er wordt echter geen geschikte
onderwijsplek gevonden. Daarom benaderen de medewerkers van
Schakenbosch de Haagse jeugdombudsman, die vervolgens op 6 april
2017 vraagt of de Rotterdamse kinderombudsman iets kan betekenen.
Op dat moment zit Rick al een paar weken thuis.
De kinderombudsman vraagt aan de samenwerkingsverbanden Koers
VO en Nieuwe Waterweg Noord of ze direct actie willen ondernemen.
Dit gebeurt en op 21 april 2017 hoort Rick gelukkig dat hij terecht kan
bij het Educatief Centrum van Horizon in Rotterdam Delfshaven.
*Vanwege de privacy wordt een verzonnen naam gebruikt.

Soms is er wel een school, maar ontbreekt het vervoer.
Wie betaalt mijn vervoer?

Lydia*, de 14-jarige dochter van mevrouw V., volgt een klein deel
van de week speciaal onderwijs en daarnaast verblijft ze een aantal
dagen op een zorgboerderij in Bleskensgraaf, gemeente Molenwaard.
Als mevrouw V. op 17 juli 2017 bij de kinderombudsman aanklopt,
wordt er al ruim een jaar gediscussieerd wie het leerlingenvervoer
moet betalen. Volgens de wet moet de gemeente waar de leerling
verblijft het vervoer regelen. Dit zou betekenen dat voor het vervoer
van de zorgboerderij naar school de gemeente Molenwaard aan zet
is, terwijl de gemeente Rotterdam het vervoer van huis naar school
betaalt. Daarnaast betaalt een gemeente alleen het vervoer naar
de meest dichtbij gelegen passende school. Dit zou betekenen dat
Lydia naar 2 verschillende scholen moet.
Dit kan niet de bedoeling zijn. Daarom vraagt de kinderombudsman
aan de gemeente Rotterdam om hier een oplossing voor te vinden.
Rotterdam besluit om al het vervoer te betalen, zodat Lydia én naar
de zorgboerderij én naar haar eigen school kan gaan. Mevrouw V.
is hier erg blij mee.
*Vanwege de privacy wordt een verzonnen naam gebruikt.

Recht op eten, drinken en een dak boven je hoofd

Ook in 2017 benaderde jongeren, ouders of professionals de kinderombudsman omdat ze vanwege geldproblemen in de knel kwamen.
Relatief veel signalen en klachten hadden betrekking op (dreigende)
huisuitzettingen van gezinnen. Soms biedt een interventie van de
kinderombudsman bij de gemeente een oplossing. Helaas merkt
de kinderombudsman echter steeds vaker dat ook de gemeente en
maatschappelijke organisaties met de handen in het haar zitten,
omdat er onvoldoende woningen beschikbaar zijn.
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29 weken zwanger en geen huis

zijn kinderen. De kinderombudsman vraagt het Klachtenbureau

van een GGZ-instelling, het spreekuur van de kinderombudsman

deze klacht met spoed op te pakken.

Mevrouw F. bezoekt op 19 juni 2017, samen met haar hulpverlener
in Vlaardingen. Ze is 29 weken zwanger en heeft geen huis. Haar
hulpverlener geeft aan dat ze nergens een huis krijgt, vanwege
eerder drugsgebruik. Dit is erg pijnlijk, omdat het nu juist zo goed
met mevrouw F. gaat, zeker sinds ze geen drugs meer gebruikt. Ook
lukt het niet om een geschikte plek te vinden in de maatschappelijke
opvang. Het wijkteam heeft daarnaast de Raad voor de Kinder-

Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam om

Omdat het een paar dagen duurt voordat het klachtenbureau alles
heeft uitgezocht, vraagt de kinderombudsman op 11 mei 2017 aan
het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam om een gift van € 50,-, zodat
de familie H. de eerste dagen eten kan kopen. Op 15 mei 2017 laat het
klachtenbureau weten dat de Kredietbank het weekgeld verhoogt

bescherming ingeschakeld, die het kind na geboorte gelijk ‘uit huis

tot € 100,-. De heer H. is hier erg blij mee.

plaatst’ als mevrouw F. dan geen vaste verblijfsplaats heeft.

*Vanwege de privacy is er gekozen voor een verzonnen naam.

De kinderombudsman vraagt de gemeente Vlaardingen om met
spoed naar deze situatie te kijken. Na ruim 2 weken meldt de
gemeente dat er een plek in de crisisopvang is geregeld en dat

Onderzoek op eigen initiatief

mevrouw F. van daaruit een plek bij een beschermd wonen-locatie
kan krijgen. Hier zal ze worden begeleid bij de opvoeding van
haar kind.
Soms hebben problemen tussen ouders en gemeentelijke instanties
grote gevolgen voor de kinderen.
Geen geld voor brood en melk

De familie H., 2 ouders en 2 jonge kinderen, moet vanwege een
schuldhulpverleningstraject rondkomen van € 58,- per week. Dit is
niet te doen. Daarom heeft de maatschappelijk werker in januari
2017 aan de Kredietbank Rotterdam gevraagd of het weekbedrag
kan worden opgehoogd. In de maanden daarna heeft de heer H.

ook onderzoeken op eigen initiatief verrichten. Dit gaat niet over één
specifieke klacht, maar over een onderliggend structureel probleem dat
in meerdere klachten en signalen terugkomt. De bedoeling van een
dergelijk onderzoek is dat de structurele problemen worden opgelost,
het vertrouwen tussen inwoners en de gemeente/hulpinstanties wordt
hersteld en dat de organisaties hiervan kunnen leren.
In 2017 heeft de kinderombudsman een onderzoek naar de toepassing
van drang in de Rotterdamse jeugdhulp en een onderzoek naar de
situatie van Nederlandse kinderen met een ouder zonder verblijfsstatus

dit ook meerdere keren gedaan, helaas zonder resultaat.

verricht. Dit tweede onderzoek is in samenwerking met de nationale

Ten einde raad benadert de heer H. op 8 mei 2017 de kinderombudsman.

ombudsman Den Haag uitgevoerd. Deze 2 onderzoeken worden

Hij vertelt dat hij zelfs geen brood en melk meer kan kopen voor
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De kinderombudsman kan behalve onderzoek naar individuele klachten,

Kinderombudsman, de kinderombudsman Amsterdam en de jeugdhieronder beschreven.
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1. Is er nog een plekje vrij?

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht geworden. Vanaf
dat moment is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van
de jeugdhulp en de opgelegde kinderbeschermingsmaatregelen. Het
Jeugdbeschermingsplein speelt hierbij een belangrijke rol. Op het
moment dat de vrijwillige hulpverlening vast dreigt te lopen, kan
een hulpverlener een melding doen bij het Jeugdbeschermingsplein.
Het Jeugdbeschermingsplein is een overleg tussen de hulpverlener
(de melder), de gemeente Rotterdam (de voorzitter), het wijkteam, een
1

gecertificeerde instelling , de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig
Thuis Rotterdam Rijnmond. Aan het plein wordt beslist of de vrijwillige
hulpverlening kan worden vervolgd, er een drangtraject wordt ingezet
of dat de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek start. Tijdens
een drangtraject begeleidt een jeugdbeschermer van de gecertificeerde
instelling het gezin. Dit wordt gezien als een laatste kans voor de ouders/
verzorgers om mee te werken met de hulpverlening. Doen ze dat niet,

kinderombudsman dat er serieuze tekortkomingen zijn in de rechtsbescherming van kinderen en hun ouders bij de toepassing van drang
en bij de besluitvorming aan het Jeugdbeschermingsplein. Daarom
doet de kinderombudsman 11 aanbevelingen om de uitvoering hiervan
te verbeteren. De betrokken organisaties hebben op verreweg de
meeste aanbevelingen positief gereageerd. Hieronder worden een
aantal belangrijke conclusies en aanbevelingen aangestipt.
De toepassing van drang

Momenteel is niet duidelijk in hoeverre gemeentelijke wijkteams
drang toepassen in de jeugdhulp en in hoeverre dit wordt overgelaten
aan de gecertificeerde instelling. Dit lijkt per wijkteam te verschillen.
Zo wil het ene wijkteam geen drang toepassen en meldt hij het gezin
bij problemen in de vrijwillige hulpverlening aan bij het Jeugdbeschermingsplein, terwijl het andere wijkteam vaker zelf drang
toepast. De kinderombudsman doet daarom de aanbeveling aan de

dan wordt alsnog de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld.

gemeente en de jeugdbeschermingsorganisaties om te komen tot een

Naast het drangtraject wordt er ook gesproken over ‘drang als houding’.

Dit zorgt voor meer duidelijkheid voor de kinderen en hun ouders.

Dit gaat over het stellen van grenzen door de jeugdhulpverlener op

heldere taakverdeling, waarbij de veiligheid van het kind voorop staat.

basis van zorgen over de veiligheid en/of ontwikkeling van het kind.

Het Jeugdbeschermingsplein

Begin 2017 startte de kinderombudsman een onderzoek, waarbij de

Jeugdbeschermingsplein vlot verloopt, en dat alle betrokkenen hier

volgende 2 vragen centraal staan:

De kinderombudsman concludeert dat de besluitvorming aan het
positief over zijn. Wel valt het de kinderombudsman op dat te weinig

1. Hoe wordt in het kader van de Rotterdamse jeugdhulpverlening

informatie wordt gegeven aan de kinderen/jongeren en de ouders,

2. Hoe verloopt in dat verband het besluitvormingsproces aan het 		

de bespreking zelf, als bij de uitvoering van de beslissing van het

drang toegepast?

Jeugdbeschermingsplein?

1

In het onderzoeksrapport ‘Is er nog een plekje vrij?’ concludeert de

De gecertificeerde instellingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van
de kinderbeschermingsmaatregelen. In Rotterdam Rijnmond zijn de volgende
instellingen werkzaam: Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, de William Schrikker

zowel voordat er wordt gemeld bij het jeugdbeschermingsplein, bij
Jeugdbeschermingsplein.
De betrokkenheid van kinderen en ouders bij de bespreking aan het
Jeugdbeschermingsplein heeft de kinderombudsman uitgebreid

Stichting en het Leger des Heils.
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onderzocht. In tegenstelling tot andere regio’s in Nederland, worden

oorzaken van de armoede in kaart hebben gebracht en de rijksoverheid

in Rotterdam gezinnen niet uitgenodigd voor het overleg. De kinder-

en gemeenten tien aanbevelingen doen om de situatie van deze

ombudsman oordeelt dat het uitsluiten van kinderen en ouders bij

kinderen te verbeteren.

het overleg strijdig is met het recht om gehoord te worden. Mede
daarom heeft de kinderombudsman de volgende aanbeveling gedaan:

Oorzaken armoede

Een ouder zonder een verblijfsstatus mag niet werken in Nederland
Nodig de betrokken gezinnen, ouders en kinderen, uit voor de

en kan zijn/haar kinderen dus niet onderhouden. Daarnaast krijgt

bespreking van een melding aan het Jeugdbeschermingsplein

een gezin met een Nederlandse ouder en een ouder zonder verblijfs-

en onderzoek door middel van een pilot hoe dat het beste

vergunning geen toeslagen, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag, en een

vormgegevens kan worden.

veel lagere bijstandsuitkering. Een gezin met alleen een ouder zonder
verblijfsstatus kan helemaal geen aanspraak maken op toeslagen en

Deze aanbeveling wordt omarmd door twee betrokken gecertificeerde

een bijstandsuitkering. Ook ontvangen kinderen zelf geen uitkeringen

instellingen: de William Schrikker stichting en Jeugdbescherming

of toeslagen. Nederland heeft dit zelfs expliciet uitgesloten door een

Rotterdam Rijnmond. De gemeente Rotterdam heeft aangegeven met

uitzondering te maken op artikel 26 van het Internationaal Verdrag

een pilot te starten om te bekijken wat een geschikte manier is om de

inzake de Rechten van de Kinderen. In dit artikel staat dat elk kind

deelname van ouders en kinderen vorm te geven. De vraag of er voor

recht heeft op voldoende sociale voorzieningen.

hen “een plekje vrij is”, wordt daarmee positief beantwoord.

2. Nederlandse kinderen in armoede vanwege ouder
zonder verblijfsstatus

Uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU-hof)

Het EU-hof heeft bepaald dat ‘illegale’ ouders een verblijfsrecht hebben,
als het ontbreken van een verblijfsrecht hun Nederlandse kinderen zou

Elk kind heeft het recht om op te groeien in een gezin met voldoende

dwingen om de EU te verlaten. Dit is het geval als het kind afhankelijk

inkomen, zodat kinderen zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen.

is van de ouder zonder verblijfsvergunning. Deze ouder is namelijk

Toch zijn er in Nederland, en in het bijzonder in Rotterdam, veel

illegaal in de EU en zal de EU daarom moeten verlaten.

kinderen die zonder ontbijt naar school gaan, geen geld hebben om
kleding te kopen, en soms zelfs van adres naar adres zwerven. Voor

Het EU-hof legt in de zaak Chavez-Vilchez van mei 2017 verder uit hoe

honderden Nederlandse kinderen is dit de realiteit, omdat hun ouder

de overheid de afhankelijkheid van het kind ten opzichte van zijn ouder

geen verblijfsvergunning heeft.

moet toetsen. Het EU-hof stelt hierbij dat bij de beantwoording van de
vraag of de ouder een verblijfsvergunning moet krijgen in het bijzonder

16

De gemeentelijke kinderombudsman Rotterdam heeft samen met

het hoger belang van het kind moet meewegen. Dit betekent in ieder

de nationale Kinderombudsman en de kinderombudsmannen van

geval dat de overheid moet kijken naar de leeftijd van het kind, zijn

Amsterdam en Den Haag onderzoek gedaan naar de situatie van deze

lichamelijke en emotionele ontwikkeling, zijn (affectieve) relatie met

kinderen. Op 8 december 2017 hebben de kinderombudsmannen het

beide ouders en het effect van een mogelijke scheiding met de ouder

rapport ‘Nederlandse kinderen ontkoppeld’ uitgebracht waarin ze de

zonder verblijfsvergunning op het kind.
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Op het moment dat erkend wordt dat de ouder mag blijven in
Nederland op basis van de uitspraken van het EU-hof, mag de ouder
werken in Nederland en heeft hij/zij recht op sociale voorzieningen.
Dit zorgt ervoor dat de kinderen niet meer in bittere armoede hoeven
te leven. De kinderombudsmannen hebben daarom benadrukt dat in
het belang van het kind deze uitspraken van het EU-hof ruimhartig
moeten worden toegepast.
Oplossingen

Nadat de kinderombudsmannen de verschillende oorzaken in kaart
hadden gebracht, hebben ze tien aanbevelingen gedaan om te zorgen
dat deze kinderen niet meer in de armoede hoeven te leven. De
belangrijkste zijn:

- De belangen van kinderen moeten een belangrijkere rol en een 		
zwaarder gewicht krijgen bij de beslissing of de ouder een

verblijfsvergunning moet krijgen. De uitspraken van het EU-hof 		

Op het moment dat het gezin toch op straat komt te staan, biedt de
handreiking handvatten om te zorgen voor kindvriendelijke opvangplekken waar de rechten van de kinderen worden nageleefd.
Denk bijvoorbeeld aan:

- Opvanglocaties met voldoende privacy, veiligheid en mogelijkheden om te ontspannen en te ontwikkelen;

- Beperking van het aantal verhuizingen en continuïteit op school;
- Het voorkomen van een gedwongen scheiding van de kinderen 		
met hun ouders.

Tot slot

De kinderombudsmannen verwachten dat het overnemen van de aanbevelingen en het toepassen van de handreiking ervoor zorgt dat de situatie
van Nederlandse kinderen met een ouder zonder verblijfsvergunning
verbetert. Dan kunnen ook deze kinderen opgroeien in een gezin waar
genoeg geld is om van te leven, zodat ze gezond en veilig kunnen opgroeien.

moeten hierbij ruimhartig worden toegepast.

- De wet moet zo worden aangepast, dat een gezin met kinderen 		

onder de 18 jaar toch toeslagen en een volledige bijstandsuitkering

krijgen, ook al heeft één van de ouders geen verblijfsrecht.

- De overheid moet de uitzondering bij artikel 26 van het

Kinderrechtenverdrag opheffen, zodat kinderen ook zelf recht
hebben op sociale voorzieningen, zoals de bijstand.

Aandacht voor kinderrechten

Op 20 november 2017, de dag van de rechten van het kind, werd

Wat moet de gemeente doen?

de eerste Rotterdamse Kinderrechtenaward uitgereikt. De kinder-

gemeenten opgesteld. Dit biedt een overzicht met wat gemeenten

inzendingen van initiatieven die bijdragen aan het welzijn en de

Daarnaast hebben de kinderombudsmannen een handreiking voor
allemaal kunnen doen voor deze groep kinderen. Dat gaat in het
bijzonder over de mogelijkheden bij het verstrekken van een bijstandsuitkering. Als de gemeente daadwerkelijk maatwerk verleent aan deze
gezinnen, hebben ze voldoende geld voor eten, drinken en een huis.
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De kinderombudsman buiten de deur

ombudsman was de voorzitter van de jury. Er waren veel mooie
ontwikkeling van Rotterdamse kinderen. De 2 verdiende winnaars
zijn Stichting BONT en Ogenda Adolphin van ProjectPuur.
Kinderen en jongeren

In het eerste halfjaar van 2017 besprak de kinderombudsman elke
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maand een kinderrecht in de Rotterdamse kinderkrant Jong010. Zo zijn

Op 21 november 2017 nam een medewerker van de kinderombudsman

het recht op onderwijs, de bescherming tegen discriminatie en de rechten

deel aan een panel bij het debat met eerstejaars studenten Social Work

van kinderen met een handicap aan bod gekomen. Naast de uitleg van

van het Albeda College over kindermishandeling in het debatcentrum

de kinderombudsman, kregen de kinderen de mogelijkheid om zelf

Arminius.

hun mening over het onderwerp te geven. In elke uitgave reageerden
2 kinderen op een dilemma. Hier kwamen verrassende en creatieve
reacties op.

Professionals en maatschappelijke organisaties

Op 13 februari 2017 bezocht een medewerker van de kinderombudsman
het Kinderrechtenverkiezingsdebat in Den Haag, waarbij politici met

Op 25 januari 2017 las de kinderombudsman tijdens het Nationaal

elkaar in debat gingen aan de hand van vragen en stellingen van

Voorleesontbijt voor in de Bibliotheek van Ommoord. Een week later

scholieren. Diezelfde medewerker nam op 16 maart 2017 deel aan de

bezocht hij basisschool de Globetrotter om over kinderrechten te praten.

werkconferentie van het Sint Laurensfonds over kinderen in de armoede.

Hier is ook een korte film van gemaakt.
De kinderombudsman gaf op 22 maart 2017 een presentatie bij de
Op 6 maart 2017 heeft de kinderombudsman, in samenwerking met de

Probusclub Hillegersberg. Op een themabijeenkomst van de gemeente

Stichting Werken als een Paard, een les over kinderrechten gegeven aan

Capelle aan den IJssel over kindermishandeling, sprak de kinder-

basisschoolkinderen van groep 8 van de Nelson Mandelaschool in de

ombudsman over kindermishandeling en kinderrechten.

Afrikaanderbuurt. In november 2017 hebben medewerkers van de kinderombudsman 2 lessen gegeven aan bassischoolkinderen in dezelfde wijk.
De kinderombudsman heeft tweemaal een voorlichting gegeven aan

Ontmoetingen en presentaties in het kader van jeugdhulp
en onderwijs
Op 12 januari 2017 sprak een medewerker van de kinderombudsman

studenten. Op 10 april 2017 kwamen de studenten van de kinder- en

met 2 medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming over de

jongerenrechtswinkel op bezoek en op 13 oktober 2017 gaf hij een

verhouding tussen armoede en uithuisplaatsingen.

college over de spanning tussen veiligheid en privacy in de jeugdhulp
aan studenten social work van de Hogeschool Rotterdam.

De kinderombudsman bezocht op 20 januari 2017 de bestuurder van
Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond en sprak onder andere over

Jeugdraden bieden jongeren een podium om hun mening te geven

de opvolging van meldingen door Veilig Thuis.

over hun eigen stad. De kinderombudsman heeft op 12 april 2017
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een bezoek gebracht aan de Jeugdraad van Capelle aan den IJssel

Op 29 maart 2017 maakte de kinderombudsman kennis met een

om te praten over kinderrechten en het werk van de Jeugdraad. In

manager en medewerker van de samenwerkende jeugdinspecties van

het kader van de jury van de Rotterdamse Kinderrechtenaward

Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd (TSD/STJ).

heeft de kinderombudsman kennisgemaakt met de voorzitter van

Diezelfde maand gaf hij een lezing aan de Vereniging voor jeugdrecht-

de Rotterdamse jeugdraad Young010.

advocaten. Op 10 augustus 2017 heeft de kinderombudsman met een
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aantal jeugdrechtadvocaten gesproken over de wachtlijsten in
de gespecialiseerde jeugdhulp.
Cliëntenorganisatie LOC Zeggenschap in de Zorg en de Vereniging

Cijfers
Ingekomen vragen en klachten

In 2017 ontving de gemeentelijke kinderombudsman in totaal 241 vragen

van Jeugdrechtadvocaten organiseerden op 10 november 2017 een

en klachten. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2016. In tabel 1

landelijk congres over Waarheidsvinding in de Jeugdhulp. De

is te zien via welk kanaal jongeren, ouders en professionals contact

kinderombudsman nam deel aan een paneldiscussie.

hebben gezocht met de kinderombudsman. Sinds 1 maart 2017 is
de kinderombudsman ook via WhatsApp te bereiken.

Op 6 december 2017 sprak de kinderombudsman in de commissie
Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport van de gemeenteraad Rotterdam
over thuisonderwijs, omdat hij in 2016 een rapport had uitgebracht

Tabel 1 Ontvangen vragen en klachten 2016-2017

over de handelswijze van de gemeente ten aanzien van ouders

2017

2016

Schriftelijke en spreekuurklachten

93

44

Telefonische vragen en klachten

134

55

makingsgesprek met de Rotterdamse wethouder De Langen, de

WhatsApp-berichten

14

-

nieuwe wethouder voor Onderwijs, Jeugd en Zorg. In dit gesprek

Totaal

241

99

die thuisonderwijs geven. De kinderombudsman riep de gemeente
met klem op om de-escalerend te handelen.
De kinderombudsman voerde op 13 december 2017 een kennis-

heeft de kinderombudsman zijn zorgen over de problemen in de
toegang tot de Jeugd-GGZ onder de aandacht van de wethouder
gebracht.

Contacten met andere kinderombudsmannen

Mondelinge vragen en klachten die direct kunnen worden afgewikkeld
door de medewerkers van de kinderombudsman, worden op aantal

De kinderombudsman neemt deel aan het LOKIOM, een collegiaal

geturfd en niet inhoudelijk geregistreerd. Dat gebeurt wel met de

overleg met de kinderombudsmannen van Amsterdam, Den Haag,

schriftelijke klachten en de klachten die tijdens de spreekuren zijn

Groningen en Rotterdam, en de nationale Kinderombudsman.

ingediend.

Daarnaast heeft de kinderombudsman op 18 april 2017 kennis

22

gemaakt met Marike Klappe, de nieuwe Jongerenombudsman

In Figuur 1 is te zien dat het leeuwendeel van de geregistreerde

van Groningen.

klachten is ingediend bij de Rotterdamse kinderombudsman.
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Uit figuur 3 wordt duidelijk op welke manier de geregistreerde klachten
in 2017 door de kinderombudsman zijn afgewikkeld. In 15 procent
volstond de kinderombudsman met de verwijzing naar de juiste
instelling, bijvoorbeeld een andere ombudsman of klachteninstantie. In
de helft van de zaken, kon de kinderombudsman met een interventie of
advies de jeugdige, ouder of professional verder helpen. Als de gemeente
of instelling de klacht zelf nog niet heeft behandeld, biedt de kinderombudsman de organisatie de mogelijkheid om dit eerst te doen.

Behandelde geregistreerde klachten

De kinderombudsman heeft in het verslagjaar 82 geregistreerde
klachten behandeld. In Figuur 2 is te zien dat de kinderombudsman
over veel verschillende organisaties klachten heeft ontvangen. Net
als vorig jaar heeft maar een kwart van de klachten betrekking op de
gemeentelijke organisaties. De categorie overig betreft voornamelijk

Soms is klachtbehandeling niet meer nodig, omdat het onderliggende
probleem is opgelost of iemand niet meer reageert. De kinderombudsman behandelt een klacht helemaal niet als de jeugdrechter
of bestuursrecht over de situatie oordeelt. Meestal betrof dit klachten
over kinderbeschermingsmaatregelen, zoals de ondertoezichtstelling
of de uithuisplaatsing.

klachten van (bijna) dakloze gezinnen over woningcorporaties en
aanbieders van Maatschappelijke Opvang.
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In 2 klachten, met samen 6 onderdelen, oordeelde de kinderombudsman

tijd en onderzoek vergen, worden door de onderzoekers van de backoffice

driemaal dat de klacht gegrond was en driemaal dat de klacht

behandeld. Ook zij bemiddelen zo veel mogelijk, slechts een klein aantal

ongegrond was.

klachtzaken wordt afgerond met een rapport met een oordeel, al dan niet
met aanbevelingen aan de gemeente of instelling.
In het verslagjaar namen de medewerkers deel aan de Mental Health
First Aid-training. Individueel volgden medewerkers onder meer een
cursus privacyrecht over de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming en een cursus over de Participatiewet. Daarnaast heeft
een medewerker de opleiding tot MfN-mediator succesvol afgerond.
Het bureau van de kinderombudsman kent geen organisatorische en
personele scheiding tussen het werk van de ombudsman en het werk
van de kinderombudsman. Dezelfde medewerkers behandelen zowel

Het bureau van de kinderombudsman

de klachten gericht aan de kinderombudsman als aan de ombudsman.
De kinderombudsman heeft daarom geen aparte begroting.
In 2017 is er één klacht ingediend over (een medewerker van) de

De kinderombudsman van Albrandswaard, Capelle aan den IJssel,

kinderombudsman. Dit ging over de lange duur van het onderzoek en

Krimpen aan den IJssel, Rotterdam en Vlaardingen is in deze gemeenten

over gemaakte keuzes in het onderzoek. Na het horen van de klager

ook ombudsman. Hij is tevens ombudsman van Hellevoetsluis, Krimpen

en de medewerkers oordeelde de kinderombudsman dat het te lang

aan den IJssel, Nissewaard, en Westvoorne en van onder meer DCMR

heeft geduurd voordat het onderzoek werd opgestart, omdat er ruim 3

Milieudienst en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

maanden zat tussen het ontvangst van de klacht en de opening van het
onderzoek (gegrond). De klacht over de invulling van het onderzoek is

De frontoffice is het eerste contactpunt voor klagers die zich tot de

niet in behandeling genomen. De kinderombudsman is namelijk vrij te

kinderombudsman wenden. De medewerkers van de frontoffice verzorgen

kiezen welke onderzoekshandelingen hij verricht, om zo zijn onafhankelijk-

de spreekuren, beantwoorden telefonische vragen en gaan aan de slag

heid en onpartijdigheid te borgen. Wel zal de kinderombudsman in het

met de brieven, e-mails en de online ingediende klachten. Zij leggen uit

vervolg beter uitleggen welke onderzoekshandelingen hij verricht.

of de kinderombudsman iets kan doen en verwijzen zo nodig door naar
de juiste instanties. Bij klachten waarin de kinderombudsman wel iets
kan doen, zetten de medewerkers in op het snel oplossen en zo nodig
bemiddelen tussen burger en gemeente of instelling. Kwesties die meer
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medewerkers van het bureau gemeentelijke (kinder)ombudsman

Kantoor Rotterdam

Contact met de kinderombudsman

Meent 106 (4e etage)

whatsapp 06 58 07 35 80

3011 JR Rotterdam

telefoon

0800 2345 111

e-mail

info@kinderombudsmanrotterdam.nl

facebook

www.facebook.com/kinderombudsman010

webadres www.kinderombudsmanrotterdam.nl

Inloopspreekuren Rotterdam
dinsdag 9.00 – 11.00 uur
woensdag 13.30 – 16.00 uur
donderdag 18.30 – 20.30 uur
(alleen in de oneven weken)

Inloopspreekuur Vlaardingen
woensdag 9.00 – 10.00 uur
(alleen in de even weken)
in het gebouw van Minters
Burgemeester van Lierplein 51, Vlaardingen

Inloopspreekuur
Capelle aan den IJssel
donderdag 9.00 – 10.00 uur
(alleen in de even weken)
In het Cultuurpodium Capsloc
Pelikaanweg 3
Capelle aan den IJssel
Telefoon 010 258 78 50

Inloopspreekuur Albrandswaard
maandag 9.00 – 10.00 uur (eens per maand)
in het gebouw van Stichting Welzijn
Albrandswaard Rijsdijk 17A, Rhoon
Telefoon 010 501 12 22
Inloopspreekuur Krimpen aan den IJssel
Donderdag 9.00 – 10.00 uur (eens per maand)
Ontmoetingscentrum De Tuyter
Nachtegaalstraat 8, Krimpen aan den IJssel
Telefoon 0180 51 99 31

ontwerp en opmaak: Elies van der Linden

Minervahuis I

