©

de Kinderombudsman.
wij laten von je horen

Mevrouw drs. E.I. Schippers
Info rm a te u r
pia Tweede Kamer
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

datum

30 maart 2017
ons nummer

1165847
uw brier
uw kenmerk

Geachte mevrouw Schippers,

contactpersoon

U staat voor de complexe taak om op basis van de verkiezingsuitslag een
coalitie te vormen en met de formerende partijen een concept-regeerakkoord
op te stellen. Als Kinderombudsman geef ik u en de formerende partijen graag
vier fundamentele thema’s mee, die vanuit het perspectief van kinderrechten
een plek moeten krijgen in het regeerakkoord. Ik ga hieronder eerst kort in op
mijn taken en het VN-Kinderrechtenverdrag en daarna op die vier
onderwerpen.
Taken Kinderombudsman
Het Instituut Kinderombudsman heeft als taak te bevorderen dat de rechten
van kinderen in Nederland worden nageleefd. Vanuit zijn onafhankelijke rol als
Hoog College van Staat controleert de Kinderombudsman wetgeving, beleid en
uitvoering op alle mogelijke terreinen die kinderen aangaan. De
Kinderombudsman geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het parlement en
de regering, verspreidt kennis over kinderrechten, doet thematisch onderzoek
en behandelt klachten over mogelijke kinderrechtenschendingen.
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VN-Kinderrechtenverdrag
Het regeerakkoord waaraan u werkt heeft ontegenzeggelijk gevolgen voor
kinderen. Het VN-Kinderrechtenverdrag (IVRK) is mijn toetsingskader en
schrijft voor dat het belang van kinderen bij alle besluiten die hen aangaan
een eerste overweging moet zijn (artikel 3 IVRK). Kinderen hebben recht op
gelijke behandeling (artikel 2) en op leven en ontwikkeling (artikel 6). Ook is
het essentieel dat we naar kinderen luisteren en hun mening serieus nemen
(artikel 12 IVRK).
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Vier fundamentele thema’s
Volwassenen zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming, maar zij kunnen
alleen goede en zorgvuldige besluiten nemen als men weet wat er in de
leefwereld van kinderen speelt. Ik wil u daarom een aantal fundamentele
thema’s meegeven, die gedestilleerd zijn uit gesprekken die ik met mijn team
met kinderen voerde, uit mijn eigen onderzoek en monitoring op dossiers en
uit gesprekken met professionals vanuit verschillende partijen in het veld. Het
zijn belangrijke issues die een plek horen te krijgen in het regeerakkoord.
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1. Investeer in de transformatie van de jeugdhulp en pak regierol sterker op
Twee jaar na de decentralisatie wordt zichtbaar hoe het nieuwe jeugdstelsel
uitwerkt voor kinderen. Het baart mij grote zorgen dat de beoogde
inhoudelijke effecten van de stelselwijziging snellere, betere, effectievere en
integrale jeugdhulp
nog onvoldoende zijn behaald. Ook dreigt een
onacceptabele rechtsongelijkheid door te grote verschillen tussen gemeenten.
Regievoering die er aan moet bijdragen de knelpunten op te lossen, ontbreekt
nog teveel. Het Rijk heeft ook in het gedecentraliseerde stelsel
verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van de transformatie. Ik vraag
dan ook van het nieuwe Kabinet dat het enerzijds substantieel investeert in
jeugdhulp en jeugdzorg en anderzijds haar regierol meer neemt voor het
behalen van de doelstellingen van de transformatie. Voor een effectieve
transformatie is het essentieel dat gemeenten en aanbieders over passende
financiële middelen beschikken om die doelstellingen te behalen. Stuur actief
en biedt kaders aan gemeenten en aanbieders, zodat passende, tijdige zorg
van goede kwaliteit tot stand komt, toegesneden op de situatie en
problematiek van het kind. Zorg dat het voor een kind niet uitmaakt of zijn
zorg vanuit de ]eugdwet, de Wlz, Wmo, Zorgverzekeringswet of de Wet
Passend Onderwijs komt.
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2. Realiseer een nieuw Nationaal Actieplan Kindermishandeling
In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen per jaar mishandeld.
Dat zijn gemiddeld 326 kinderen per dag. De negatieve impact van
kindermishandeling op de ontwikkeling van een kind is enorm. En hoewel er al
jaren wordt geprobeerd het aantal slachtoffers omlaag te brengen, weten we
niet eens of dat effect heeft, doordat we niet goed meten. Er zijn veel goede
initiatieven in het land maar een gecoördineerde centrale, integrale aanpak
ontbreekt. Daarom acht ik de tijd rijp voor een nieuw Nationaal Actieplan,
gericht op veiligheid en herstel. Ik zie voor me dat het Kabinet in een dergelijk
Actieplan de inspanningen coördineert en budget investeert om in een keer
een grote verbetering te realiseren. Deze verbeteringen hebben betrekking op
preventie, signalering, zorg gericht op herstel, monitoring en nazorg, op
training van leerkrachten en andere professionals en op het betrekken van
kïnderen zelf. En op betere implementatie van de meldcode. Ten slotte is
belangrijk dat bestaande expeftise gebundeld in specialistische centra
beschikbaar blijft en verder wordt uitgebouwd.
3. Bevorder gelijke kansen voor kinderen in achterstandssituaties
Kinderen die opgroeien in (langdurige) armoede, kinderen van laagopgeleide
ouders en kinderen met een migratie-achtergrond lopen het risico een
kansenachterstand te ontwikkelen. Het is van groot belang dat we de
belemmerende gevolgen van armoede voor kinderen beperken en
intergenerationele armoede doorbreken. Om die reden roep ik het nieuwe
Kabinet op om armoedebestrijding onder kinderen hoog op de politieke agenda
te houden. Dit zowel door invulling van haar regierol als de toekenning van
passende financiële middelen hiervoor aan gemeenten. Bij het verbeteren van
kansen speelt onderwijs een sleutelrol.
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Ik moedig het Kabinet aan om te investeren in onderwijskwaliteit en
kansengelijkheid door onderwijsachterstanden zo vroeg mogelijk tegen te
gaan en mogelijkheden voor opstromen te bevorderen. Ieder kind moet
passend onderwijs kunnen volgen dat perspectief biedt op ontwikkeling.
-

-
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4. Verbeter de positie van kinderen in het vreemde/in genbeleid
Kinderrechten zijn in het vreemdelingenrecht en —beleid minder goed geborgd
dan in andere rechtsgebieden. Ik juich het initiatief van verschillende partijen
om het belang van het kind (artikel 3 IVRK) in de Vreemdelingenwet en beleid
te verankeren daarom toe en beveel aan deze maatregel op te nemen in het
regeerakkoord. Daarbij hecht ik eraan op te merken dat bij een voor kinderen
rechtvaardig en humaan vreemdelingenbeleid een ruimhartige regeling past
voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen, die een reëel uitzicht biedt
op een verblijfsstatus. De regeling zou moeten gelden voor alle kinderen die
langer dan vijf jaar in Nederland verblijven en die beschikbaar zijn geweest
voor vertrek, en niet uitsluitend voor kinderen met een asielachtergrond. Voor
een goede integratie is het belangrijk dat het aantal verhuizingen dat kinderen
moeten doormaken tijdens hun procedure tot een minimum wordt beperkt, dat
kinderen met een verblijfsstatus na uiterlijk vijf jaar kunnen naturaliseren en
onderwijs
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dat
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Tot slot
Bovenstaande thema’s zijn nauw met elkaar verweven. Zo zullen kinderen die
in armoede leven ook vaker te maken krijgen met jeugdhulp dan kinderen die
niet in armoede leven. Kinderen met een migratie-achtergrond leven vaker in
armoede dan andere kinderen, en kinderen die met jeugdhulp te maken
hebben, zijn vaak dezelfde kinderen die onder kindermishandeling lijden. Het
vergt dan ook een integrale visie en aanpak van het Kabinet om deze thema’s
te adresseren.
Ik realiseer me dat u in het kader van de formatie door veel verschillende
instanties en organisaties bent of wordt benaderd met hun wensen. U zult ook
voor lastige belangenafwegingen
samen met de formerende partijen
komen te staan bij het prioriteren van speerpunten van het nieuwe Kabinet. Ik
wens u daar allen succes bij. En ik ga ervan uit dat de belangen van de
kinderen in Nederland daarbij steeds een eerste overweging zijn.
-

—

Een afschrift van deze brief stuur ik aan de fractievoorzitters van de Tweede
Kamer.
Uiteraard ben ik meer dan bereid om bovenstaande nader toe te lichten indien
u dat wenst.
Met vriendelijke groet,

Yv
Margrite Kalverboer
de Kinderombudsvrouw
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