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Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Geachte heer Knops,
Op de Ombudsagenda 2019 staat aangekondigd dat de Kinderombudsman en de
Nationale ombudsman gezamenlijk een onderzoek instellen naar armoedegerelateerde problematiek van jongvolwassenen in Caribisch Nederland. Via deze
brief informeren wij u over de aanleiding en focus van dit onderzoek.
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Datum
10 december 2019
Onderwerp

Aanleiding en onderwerp onderzoek
Armoede is in Caribisch Nederland een groot probleem. Bepaalde groepen mensen,
zoals AOV-gerechtigden, jongvolwassenen en alleenstaande ouders met kinderen
die rond of onder de armoedegrens leven, lijken extra te worden getroffen. Daarom
hebben wij besloten om in 2019 en 2020 onder deze drie kwetsbare groepen burgers
onderzoek te doen.

Opening onderzoek
Ons nummer
2019.30192

Zoals u weet is het eerste onderzoek van de Nationale ombudsman, het onderzoek
over armoede onder AOV-gerechtigden die rond of onder de armoedegrens leven,
inmiddels afgerond. Het rapport is op 10 september 2019 gepubliceerd. Bij het
onderzoek naar de tweede en derde doelgroep werken de Nationale ombudsman en
de Kinderombudsman samen. Dit tweede onderzoek, in de reeks van drie, betreft een
onderzoek naar de ervaringen van jongeren in de overgang naar volwassenheid.
Hierbij ligt de focus op armoede-gerelateerde problematiek. Wij willen beter zicht
krijgen op de vraag tegen welke knelpunten zij in de praktijk aanlopen en wat zij
hierbij van de overheid nodig hebben. Na de afronding van dit onderzoek zullen wij
met concrete aanbevelingen komen voor verantwoordelijke partijen die zien op het
voorkomen van armoede voor jongvolwassenen.
Onderzoeksvraag
Bij dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:
Welke belemmeringen in hun ontwikkelingsmogelijkheden ervaren Caribisch
Nederlandse jongvolwassenen in armoede bij de overgang naar volwassenheid?
Welke oplossingen en ondersteuning verwachten zij van de overheid en
maatschappelijke organisaties, en wat mogen jongeren in dat opzicht van de
overheid verwachten?
Nationale ombudsman

Aanpak onderzoek
In februari zullen twee medewerkers van het bureau van de Nationale ombudsman
op Bonaire aanwezig zijn om interviews te houden. In maart bezoeken twee
medewerkers om dezelfde reden Saba en St. Eustatius. Een belangrijk onderdeel
van het onderzoek bestaat uit het voeren van gesprekken met jongvolwassenen,
belangenbehartigers en vertegenwoordigers van betrokken overheidsinstanties,
zowel in Caribisch Nederland als in Europees Nederland.
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Naar verwachting zal dit onderzoek in de zomer van 2020 worden afgerond. Rond de
zomer 2020 zullen wij vervolgens starten met het derde, tevens laatste onderzoek, in
de reeks. Dit betreft het onderzoek naar alleenstaande ouders en hun kinderen.
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Contact
Ik verzoek u aan te geven met wie wij binnen uw organisatie contact kunnen
opnemen voor verdere informatie. U kunt dit doorgeven aan XX. Zij is de projectleider
van dit gezamenlijk onderzoek. Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen of
opmerkingen hebt, kunt u zich ook tot haar wenden via XX.
Afschrift
Eenzelfde brief sturen wij naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Onderwijs, de
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Openbare Lichamen in Caribisch
Nederland.
Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman

Reinier van Zutphen

Margrite Kalverboer

