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Geachte mevrouw Baas,

Op 23 april jl. hebben wij elkaar gesproken over de positie van kinderen in de
maatschappelijke opvang. We spraken af dat ik mijn zorgerr schriftelijk met u zou
delen. Naar mijn mening moet de zelfstandige positie van kinderen in de
maatschappelijke opvang beter worden gewaarborgd, in beleid en in de praktijk. Ik
licht dat graag toe.

In2077 bevestigde de staatssecretaris van VWS al dat kinderen in de
maatschappelijke opvang zelfstandige individuen zijn die de hulp moeten krijgen die
ze nodig hebben. De staatssecretaris riep gemeenten op de zelfstandige positie van
het kind in de opvang te waarborgen, inclusief de benodigde financiële
ondersteuning.l Kinderen worden echter nog steeds te veel gezien als aanhangsel
van hun ouder(s) en niet als zelfstandige cliënt met een eigen zorgbehoefte. Ik heb
hierover meerdere signalen ontvangen.

Wanneer een kind met zijn ouder(s) in de gezinsopvang terecht komt, dan gaat de
aandacht uit naar de ouder(s). De ondersteuning is erop gericht om hen zo snel
mogelijk weer (financieel) zelfstandig te laten zijn.Dat is logisch. Maar kinderen
hebben vaak ook al veel meegemaakt voordat ze in de opvang terecht komen. Het
gemis van een thuis heeft op zichzelf al veel impact op kinderen. Direct bij
binnenkomst onderzoeken of en zo ja, welke hulp de kinderen nodig hebberu draagt
bij aan het voorkomen van trauma's en het sneller opstarten van de benodigde hulp.

In Rotterdam wordt de maatschappelijke opvang vanuit de Wmo gefinancierd. De
Wmo-indicatie wordt afgegeven voor de ouders, en niet ook voor de kinderen. Voor
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gezinnen in de opvang heeft de gemeente een hulpaanbod dat voor kinderen uit een

paar uur opvoedondersteuning per week bestaat. Maar ook die hulp richt zich op de
ouder en niet direct op het kind zelf. In Vlaardingen zagikbij Stichting Elckerlyc hoe
het ook anders kan. Daar wordt de dienstverlening via een Wmo subsidie gegund,
waardoor de Stichting ruimte kan vrijmaken om gelden te oormerken voor de
ondersteuning van deze kinderen. Ik geef een aantal voorbeelden2 waaruit blijkt hoe
belangrijk het is om hulp gericht op de kinderen te kunnen aanbieden in de
maatschappelijke opvang.

Een moeder met een zoon Tran 15 jaar aerblijuen in de gezinsopaang. Moeder blijkt
niet in staat om grenzen te stellen aan hanr zoon. ln de begeleiding is ruimschoots

aandacht geweest aoor het ondersteunen aan moeder in de opuoeding. Ze heeft

aaardigheden anngeleerd en haar netwerk is actief betrokken bij de opaoeding. Maar de

zoon test moeder aoortdurend uit, waardoor hij aeel kan spijbelen. Als er oanuit de

gezinsopaang een mogelijkheid was geweest om de zoon aanaf het begin af aan een

laagdrempelig ondersteuningstraject te bieden, u)íls de problemntiek mogelijk niet zo

aerergerd. Eén persoon puur en alleen aoor deze jongen, niet ook nog aoor de (oaerige)

problemen aan zijn moeder. Een persoon binnen de gezinsopaang bij wie hij zijn
aerhaal kwijt kan.

Een moeder en dochter ann 13 jaar aerblijaen in de gezinsopt)ang. De indruk ontstant
dat moeder, mede door haar eigen nngst, dochter belemmert in haar ontwikkeling en

haar oaerarnagt wat betreft huishoudelijke taken. Moeder heeft zelf aeel ondersteuning
nodig en araagt aeel tijd uan de begeleiding. Hierdoor is er arijwel geen tijd aoor de

opuoedondersteuning,lant stann dat er tijd is om apnrt in gesprek te gaan met

dochter. Er is daardoor onaoldoende zicht op haar ontwikkeling. Er moet meer tijd
komen om met dochter apart in gesprek te gnan om zicht op haar te houden. Een

traject los aan moeder.

Een moeder aerblijft met drie kinderen in de gezinsopaang. Moeder is licht
aerstandelijkbeperkt. De oudste dochter heeft een periode aan aeel schoolaerzuim

achter de rug, waardoor jeugdreclnssering is ingezet. MerJe door ruime inzet unn de

gezinsbegeleider is hier verbetering in gekontett. De gezinsbegeleider''lrceft gesprekkerr

geuoerd met de oudste dochter en heeft bij de betrokken instanties Qeugd-ggz en

jeugdreclassering) nangedrongen op passende hulp. De gezinsbegeleider heeft extra
uren in deze begeleiding moeten steken. Uren die niet naar de oorspronkelijke cliënt
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2 De voorbeelden zijn afkomstig van Prokino. Prokino licht graag toe, indien gewenst.
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(moeder) zijn gegnan, It)anr dit wel nodig wns. Nu het met de oudste dochter beter

gaat, herhaalt het patroon zichbij de middelste dochter. Ook de jongste dochter begint
sígnalen uan aerzuim en gedragsproblemen te aertonen. Er is geen ruimte in de

begeleidingsuren om hier passend op te reageren uanuit de gezinsopaang.

Zienwe deze kinderen als zelfstandige cliënten, dan vraagt dat om een aparte intake
ery indien nodig, een eigen behandelplan en begeleiding. Dat draagt bij aan een

betere gezondheid en ontwikkeling van deze kinderen. Kinderen kopiëren
gedragingen van ouders: zowel goede als slechte voorbeelden. Met de zelfstandige
positie van kinderen in de opvang kan een belangrijke stap gezetworden in het
doorbreken van de overdracht van probleemgedragingen zoals schulderu
criminaliteif verslavingen of huiselijk geweld.

Ik hoop dat deze brief ertoe leidt dat de hulp voor kinderen in de maatschappelijke
opvang verbetert en hun zelfstandige positie ook in beleid wordt neergelegd.
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, danhoor ik het graag.

Ik zie uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

(/r-l-

Stans Goudsmit
Gemeentelijke kinderombudsman
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