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Je hebt hulp nodig, maar je krijgt die niet
Je wil naar school, maar er is geen plek voor jou
Je hulpverlener luistert niet naar jou
Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd

Loop je vast?
Laat het weten!

Voorwoord
Mijn eerste jaar als kinderombudsman ligt achter me. Het was
een druk jaar: kennis maken, klachten behandelen en voorlichting

over mijn werk verteld. Ik gaf les op de basisschool en op het Albeda
College. Met de jongerenraad van Rotterdam maakte ik een poster
die nu op veel scholen hangt. Al met al een inspirerend jaar!

geven over kinderrechten. Het is mooi te zien hoeveel organisaties,
hulpverleners en ouders de kinderombudsman al weten te vinden.
Kinderen en jongeren sprak ik over de problemen in de toegang tot
de gespecialiseerde jeugdhulp. Het valt mij op dat zij graag mee
willen praten over onderwerpen die hen raken en dat zij vaak goede
oplossingen zien. Ik ben onder de indruk van hun openheid. De
gesprekken met kinderen zet ik in 2019 voort en hebben prioriteit.
Ik praat graag mét kinderen in plaats van over hen.

Stans Goudsmit

gemeentelijke kinderombudsman

De klachten concentreren zich ook dit jaar weer rond drie thema’s:
kinderen die jeugdhulp nodig hebben, maar daarop moeten
wachten; kinderen die niet naar school gaan; en gezinnen die hun
huis worden uitgezet. Ingrijpende gebeurtenissen, waar ik als
kinderombudsman interventies doe om te zorgen dat de rechten
van de kinderen gewaarborgd worden. Soms lukt dat snel, soms
is het taai en vraagt het veel inspanning om te zorgen dat er iets

De gemeentelijke kinderombudsman controleert of de rechten van
kinderen worden gerespecteerd. Dit doet hij door de kinderrechten

in beweging komt.

in de verschillende gemeenten onder de aandacht te brengen en

Ik realiseer me dat het benaderen van de kinderombudsman als

verzorgers en professionals. In de klachtbehandeling hanteert de

er iets fout gaat in het leven van een kind, voor sommige mensen
een hoge drempel is. Daarom ben ik dit jaar veel op pad geweest
om te vertellen wat ik als kinderombudsman doe. Aan ouders,
belangenbehartigers en maatschappelijke organisaties. Ik geloof
erin dat als we elkaar in goede tijden leren kennen, mensen mij in
slechte tijden gemakkelijker weten vinden. Ook kinderen heb ik
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Over de kinderombudsman

het behandelen van vragen of klachten van kinderen, ouders/
kinderombudsman als onderdeel van 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
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aan den IJssel, Rotterdam en Vlaardingen. Per 1 januari 2019 is de
kinderombudsman ook aan de slag gegaan in Hellevoetsluis.

Het werk van de kinderombudsman in beeld

Omdat de gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn

Wie helpt mij?

voor de gehele jeugdhulp, behandelt de kinderombudsman ook

Net als in 2017 ontving de kinderombudsman in 2018 veel vragen

klachten over instellingen die de jeugdhulp uitvoeren.

en klachten over kinderen die geen jeugdhulp kregen, terwijl ze
dit wel nodig hadden. Ook in de gesprekken met kinderen, ouders,

Bij de klachtbehandeling biedt de kinderombudsman eerst de

professionals en bestuurders kwam naar voren dat het ontbreken

mogelijkheid aan de betrokken instantie(s) om de klacht zelf naar

van voldoende gespecialiseerde jeugdhulp het grote knelpunt is.

tevredenheid op te lossen. Soms gaat het om een probleem

Het gaat dan zowel om een behandeling als om een plek om te

waarbij er onmiddellijk iets moet worden geregeld voor de

wonen. Omdat hierdoor een kwetsbare groep kinderen in de knel

betrokken kinderen. Dan slaat de kinderombudsman de fase van

raakt, heeft de kinderombudsman in oktober 2018 de wethouders

de eerstelijns klachtbehandeling over en grijpt hij direct in.

jeugd van de verschillende gemeenten opgeroepen om de problemen
in de gespecialiseerde jeugdhulp stevig en snel aan te pakken.

Kinderrechten onder de aandacht brengen is een ander belangrijk
onderdeel van het werk van de kinderombudsman. In gesprekken

De effecten op jongeren zijn groot als ze lang moeten wachten op

met gemeenten en jeugdhulpinstellingen vraagt hij aandacht voor

(nieuwe) hulp. Vincent zat maandenlang onterecht in een gesloten

de belangen van kinderen. Ook geeft hij voorlichting aan kinderen,

instelling.

jongeren en ouders/verzorgers. Dit draagt bij aan bewustwording
over kinderrechten bij de relevante partijen in het jeugdveld en

Is er nog een plek vrij?

vergroot de participatie van de kinderen en jongeren zelf.

Vincent* woont al jaren niet meer bij zijn ouders. Vanaf juni 2017
verbleef hij in een gesloten jeugdhulpinstelling. In december 2017
vonden zijn hulpverleners – jeugdbeschermer, begeleiders en
betrokken gedragswetenschappers – dat het hoog tijd was dat
Vincent zou vertrekken uit de gesloten instelling. Zijn jeugdbeschermer legde de situatie aan het team zorgbemiddeling van
de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond voor. Dit team ging
op zoek naar een nieuwe plek in een open instelling.
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De eerste jeugdhulpinstelling in de regio Rotterdam gaf aan dat

Dit is ook de insteek van het project dat de kinderombudsman in

er op korte termijn geen plek is. Daarom werd een andere jeugd-

het najaar van 2018 is gestart naar aanleiding van geconstateerde

hulpaanbieder benaderd. Die gaf begin mei 2018 aan dat hij op

problemen in de gespecialiseerde jeugdhulp. De kinderombudsman

zijn vroegst in september 2018 een plek beschikbaar zou hebben

is in gesprek gegaan met kinderen, heeft een meldpunt geopend en

op de open groep. Omdat Vincent toen al maanden onterecht in

heeft met verschillende jongerengroepen gesproken over hun

een gesloten instelling verbleef, benaderde zijn advocaat de

ervaringen en ideeën. Het valt de kinderombudsman op dat veel

kinderombudsman.

kinderen aangeven zich niet gehoord te voelen. Voor de zomer
van 2019 presenteert de kinderombudsman de uitkomst aan de

De kinderombudsman nam eind mei 2018 contact op met de

gemeenten en jeugdhulpinstanties, zodat ze deze input van de

gemeente Rotterdam en het zorgbemiddelingsteam van de Jeugd-

jongeren kunnen gebruiken om de jeugdhulp te verbeteren.

bescherming Rotterdam Rijnmond. Omdat de vrijheid van Vincent
onnodig ingeperkt werd en perspectief op een duurzame oplossing

In de onderstaande voorbeeld wordt zichtbaar welk verschil

ontbrak, vroeg de kinderombudsman om dit snel op te pakken.

luisteren naar een jongere kan maken.

Na een aantal weken kwam er een plek beschikbaar waar Vincent
heen kon. Helaas was deze plek wel tijdelijk, totdat de nieuwe

Ik wil niet naar huis.

groep in september 2018 zou gaan starten. Uiteindelijk verhuisde

De 16-jarige Joyce* bezoekt samen met haar vriend het spreekuur

hij na de zomer van 2018 naar een vaste groep.

van de kinderombudsman. Zij vertelt dat ze erg veel ruzie heeft

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

met haar moeder en dat haar moeder soms geweld gebruikt. Op
gegeven moment escaleert de thuissituatie en vlucht Joyce naar

Het gaat toch om mij?
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haar vriend. Vervolgens wordt de jeugdbescherming ingeschakeld.

Eén van de vier centrale kinderrechten is het recht van kinderen om

Joyce vertelt dat de jeugdbescherming wil dat ze weer naar huis

hun mening te geven en te participeren in zaken die hen aangaan.

gaat. Dit wil Joyce niet, want ze voelt zich thuis niet veilig. Als ze

Dit is in de jeugdhulp van groot belang, omdat de hulpverlening

dit duidelijk maakt, wordt er niet naar haar geluisterd. De kinder-

veel invloed heeft op het leven van kinderen. Als kinderen moeten

ombudsman legt uit dat het belangrijk is dat er goed wordt

wachten op hulp of er wordt een keuze gemaakt over welke hulp

geluisterd naar Joyce en dat de hulpverleners, die moeten beslissen,

nodig is, moeten hulpverleners kinderen goed informeren, om hun

de mening van Joyce daarbij betrekken. De kinderombudsman

mening vragen en die mening serieus nemen. Het gaat namelijk

neemt contact op met de jeugdbeschermer en vraagt om nog een

om hen.

keer goed met Joyce te praten. Dit doet de jeugdbeschermer. Dan
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blijkt het toch mogelijk te zijn dat Joyce voorlopig bij haar tante

heeft ontvangen. Als mevrouw A. in 2018 een aanvraag indient

gaat wonen. Joyce is erg blij met deze uitkomst.

voor het komende jaar, krijgt ze van het Centrum voor Jeugd in

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

Gezin Capelle aan den IJssel (CJG) te horen dat ze op een wachtlijst
staat. Dit duurt zo lang dat de PGB weer dreigt te eindigen voordat

Geduld nodig bij vraag om PGB

er een nieuwe is toegekend. Mevrouw A. klopt daarom bij de
kinderombudsman aan.

Op het moment dat een kind jeugdhulp nodig heeft, gaat het gezin
met de gemeente/het wijkteam in gesprek over hun verzoek. In

Mevrouw A. vertelt de kinderombudsman dat de moeizame

2018 ging dit in het bijzonder bij de jeugdhulp in de vorm van een

aanvraag leidt tot veel stress en onzekerheid. Al die tijd weet

persoonsgebonden budget (PGB) regelmatig mis. Zo waren er

mevrouw A. niet of en wanneer ze een PGB zal ontvangen. De

meerdere ouders die vastliepen met een PGB-aanvraag voor hun

kinderombudsman vraagt aan het CJG om deze klacht met spoed

kind(eren). Dan bleek bijvoorbeeld na jarenlang gebruik van een

op te pakken. Dit doet het CJG. Binnen een week wordt er een

logeeropvang het opeens niet meer mogelijk om hiervoor een PGB

gesprek gepland met mevrouw A. waarin het CJG excuses maakt,

te krijgen. Of duurde het maanden voordat de gemeente een

afspraken maakt over nieuwe aanvraagprocedures en ervoor

besluit op een aanvraag nam. Een deel van die tijd zaten de

zorgt dat de huidige aanvraag goed wordt afgerond.

kinderen zonder hulp.
Het helpt niet mee dat ouders – ook in een ongewijzigde situatie –

In de gedwongen jeugdhulp

elk jaar opnieuw een PGB voor de hulp aan hun kinderen moeten

Bij de signalen en klachten over de gecertificeerde instellingen

aanvragen.

(jeugdbeschermingsorganisaties) kwamen de gebrekkige bereikbaarheid, de vele wisselingen van jeugdbeschermers en het lange

Na interventie kinderombudsman wordt de PGB-aanvraag

wachten totdat er een jeugdbeschermer beschikbaar is, vaak terug.

afgerond

Zo duurde het bij het gezin van de heer Z. vijf maanden voordat een

Mevrouw A. ontvangt al een aantal jaar een PGB voor de

jeugdbeschermer kennis kwam maken. Al die tijd gebeurde er niets.

begeleiding van haar twee zoontjes van 7 en 8 jaar oud. Beide

Een jongere, die onder voogdij van de jeugdbescherming staat,

jongens hebben een stoornis in het autistisch spectrum. Sinds

vertelde aan de kinderombudsman: ‘’Stel dat ik bijvoorbeeld komend

de familie A. is verhuisd naar Capelle aan den IJssel verlopen de

weekend bij een vriendin kan logeren, dan is mijn verzoek kansloos.

jaarlijkse aanvragen van het PGB moeizaam. In 2017 heeft de

Ik krijg mijn voogd toch niet te pakken.’’

aanvraag zo lang geduurd dat mevrouw A. een maand geen PGB
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Ook hulpverleners, rechters en advocaten kaarten bij de kinderombudsman aan dat de druk op de jeugdbescherming zo hoog is,
dat de hulp aan de kinderen hieronder lijdt. De kinderombudsman
heeft begin 2019 zijn zorgen over deze signalen gedeeld met de
bestuurder van de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond.

VO moet opnemen om een plek voor Jeffrey te vinden. Nu heeft ze
gehoord dat hij in april kan beginnen op een nieuwe school. Hij is
daar echter maar één uur per week welkom.
De kinderombudsman neemt direct contact op met Koers VO. Even
later reageert een medewerker dat er wachtlijsten zijn voor het

Recht op onderwijs
Elk kind heeft recht op een geschikte plek op school, zodat hij zich zo
optimaal mogelijk kan ontwikkelen. De kinderombudsman helpt
jongeren en ouders op weg als ze vragen of klachten over hun school
hebben. Als het recht op onderwijs in het geding komt, onderneemt
de kinderombudsman zelf actie.
In de wachtrij voor het speciaal onderwijs
De 13-jarige Jeffrey* begint in het schooljaar 2017 – 2018 aan de
tweede klas van het vwo. Doordat hij last van ADHD heeft, gaat
het steeds minder goed op school. In november 2017 stopt hij
op zijn huidige school. Vanaf dat moment wordt er een plek in
het speciaal onderwijs gezocht. In het kader van een speciaal
doorstroomtraject naar het speciaal onderwijs volgt Jeffrey een
paar maanden onderwijs op een andere school. Als dit traject in
februari 2018 stopt, is er nog geen definitieve plek gevonden en
komt Jeffrey thuis te zitten.
Eind maart 2018 benadert de moeder van Jeffrey, mevrouw A.,
de kinderombudsman. Ze vertelt dat Jeffrey zich thuis verveelt, er
nauwelijks contact vanuit school wordt opgenomen en dat zij heel
vaak contact met de school en het samenwerkingsverband Koers
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speciaal onderwijs, maar dat er nu wel tijdelijk een plek op een
andere school is gevonden. Daar kan Jeffrey meerdere dagen per
week heen. De kinderombudsman spreekt met mevrouw A. af dat
ze weer contact opneemt als er geen definitieve oplossing voor
Jeffrey wordt gevonden. Dit heeft mevrouw A. niet meer gedaan.
*Vanwege de privacy is er gekozen voor een fictieve naam.

Soms gaat het niet om de school, maar om de reis daarnaartoe.
Gemeentegrenzen doorbroken
De 14-jarige Mehmed* gaat met leerlingenvervoer naar school.
Vier dagen reist hij vanaf het adres van zijn vader in Rotterdam en
één dag, op maandag, vanaf het adres van zijn moeder in Capelle
aan den IJssel. Mehmed wordt door een vaste chauffeur van
Trevvel heen en weer gereden. Dit is fijn omdat vaste gewoonten
en vaste contactpersonen onmisbaar zijn voor Mehmed.
Leerlingenvervoer wordt betaald door de gemeente. Elke gemeente
heeft een contract met een eigen vervoerder. Omdat Capelle aan
den IJssel geen contract met Trevvel heeft, krijgt de moeder van
Mehmed, mevrouw B., te horen dat Mehmed binnenkort niet meer
door Trevvel op maandag in Capelle wordt opgehaald. Mevrouw B.
vraagt met klem aan de gemeente Capelle aan den IJssel of er voor
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Mehmed een uitzondering kan worden gemaakt. Helaas is dat

gemeente. Dit is een aanvulling op de 6 uur per week die hij al naar

niet mogelijk, omdat de gemeente gehouden is aan het contract

de peuterspeelzaal gaat.

met haar eigen vervoerder.
Op het moment dat de heer N. zich bij de Peuterbol meldt voor de
Mevrouw B. benadert de kinderombudsman. De kinderombudsman

extra vve blijkt echter dat hij die niet krijgt. De bijdrage van de

neemt daarop contact op met de gemeente Rotterdam, de

gemeente geldt alleen voor Rotterdamse kinderen op Rotterdamse

gemeente Capelle aan den IJssel en de vervoerder Trevvel. De

peuterspeelzalen. De gemeente Ridderkerk subsidieert alleen

gemeente Capelle regelt vervolgens met haar eigen vervoerder

Ridderkerkse kinderen op Ridderkerkse scholen. Dit begrijpt de heer

dat er een uitzondering voor Mehmed wordt gemaakt. Op

N. niet en hij dient een klacht in bij de kinderombudsman.

aandringen van de kinderombudsman is Trevvel daarna bereid
om het vervoer over te nemen. Hierdoor blijft de vaste chauffeur

De kinderombudsman start een onderzoek en stelt vast dat het hier

van Trevvel Mehmed ook op maandag ophalen.

gaat om regelingen in Rotterdam en Ridderkerk met exact hetzelfde

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

doel: deze groep peuters extra taalonderwijs bieden, zodat ze aan
het begin van de basisschool hetzelfde niveau hebben als hun

Ook in deze Rotterdamse situatie leidden gemeentegrenzen tot

leeftijdsgenootjes. Bij dit belangrijke doel zouden gemeentegrenzen

een onwenselijke situatie. Helaas biedt de gemeente in dit geval

geen rol moeten spelen. Daarom oordeelt de kinderombudsman

geen oplossing.

dat de gemeente Rotterdam het verzoek van de heer N. om in
Bolnes de extra uren voorschool te gebruiken niet had mogen

Taalonderwijs alleen bij Rotterdamse organisaties

afwijzen. De kinderombudsman stelt dat de gemeente Rotterdam

De heer N. heeft een zoontje van 2,5 jaar. Het gezin van de heer N.

dit in samenwerking met de gemeente Ridderkerk mogelijk had

woont in Rotterdam IJsselmonde. De heer en mevrouw N. kiezen

kunnen maken. Hieraan verbindt hij de volgende twee aanbevelingen:

ervoor hun zoon op een peuterspeelzaal de Peuterbol in Bolnes
in de gemeente Ridderkerk te plaatsen. Daar is direct plek, ze

Aanbeveling 1 Zorg dat er regionale afspraken worden gemaakt over

vinden het een goede peuterspeelzaal en het is vlakbij hun huis

de voor- en vroegschoolse educatie van alle kinderen vanaf 2,5 jaar

in IJsselmonde.

zodat het mogelijk is dat zij die vve ook krijgen als zij niet in hun eigen
gemeente een vve-instelling bezoeken.
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Het gezin van de heer N. is tweetalig. Daarom krijgt het zoontje

Aanbeveling 2 Zorg ervoor dat de zoon van de heer N. alsnog gebruik

een CJG-indicatie voor voor- en vroegschoolse educatie (vve).

kan maken van de door het CJG geïndiceerde gratis extra uren vve op

Hiermee ontvangt hij 6 uur extra voorschool op kosten van de

de Peuterbol.
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De gemeente Rotterdam antwoordt dat ze naar aanleiding van

kinderen hulp te bieden. Dit komt doordat de organisaties worden

aanbeveling 1 contact heeft opgenomen met de gemeente

gefinancierd op basis van de Wet maatschappelijke opvang en niet

Ridderkerk. Aanbeveling 2 legt de gemeente naast zich neer,

op basis van de Jeugdwet. Hierdoor is er geld beschikbaar voor de

omdat er voldoende aanbod van voorschoolse educatie in IJssel-

hulp aan de ouders, maar niet voor de hulp aan kinderen. Omdat

monde is. De kinderombudsman is teleurgesteld over deze reactie

kinderen zelfstandige dragers van rechten zijn met eigen behoeften,

van de gemeente. Zeker omdat ze niet heeft meegewogen dat de

moet dit worden verbeterd.

zoon van de heer N. al op de Peuterbol zat en dat voor iedereen
duidelijk was dat hij de extra voorschool goed kon gebruiken.

Onderzoek op eigen initiatief

De basis op orde
Het recht van kinderen op de primaire levensbehoeften – eten,

De kinderombudsman kan een onderzoek op eigen initiatief instellen.

kleding en een thuis – is essentieel om gezond en veilig op te

Zo’n onderzoek gaat niet over één verzoek of klacht, maar over een

groeien. In 2018 ontving de kinderombudsman meerdere verzoeken

onderliggend structureel probleem. De bedoeling van een dergelijk

van gezinnen die op deze punten in de knel zaten. Vaak betreft dit

onderzoek is dat de onderliggende problemen worden blootgelegd

een (dreigende) uithuiszetting vanwege schulden. Soms kan een

en opgelost. Dit kan de gemeente en betrokken organisaties helpen

interventie van de kinderombudsman een oplossing bieden.

bij hun werk en draagt ook bij aan het herstel van vertrouwen in

Vanwege de krapte op de woningmarkt is er echter vaak geen

deze organisaties. De in het najaar van 2018 opgestarte inventarisatie

alternatieve woning beschikbaar. Dan is het belangrijk dat de

naar de gespecialiseerde jeugdhulp is hier een voorbeeld van.

maatschappelijke opvang voor gezinnen een kindvriendelijke
omgeving biedt met uitzicht op een structurele oplossing. Zo kon

Een ander voorbeeld is het onderzoek van de kinderombudsman

mevrouw V. na interventie van de kinderombudsman samen met

naar de toepassing van drang in de jeugdhulp en de werkwijze van

haar twee jonge kinderen tijdelijk terecht in een hotel. Van daaruit

het Rotterdamse Jeugdbeschermingsplein. Het Jeugdbeschermings-

kon ze naar een gezinslocatie, waar ze onder andere hulp kreeg om

plein is een overlegorgaan tussen gemeente en jeugdhulpinstellingen,

weer een eigen woning te vinden.

waar hulpverleners kunnen melden als ze zorgen hebben over de
veiligheid en ontwikkeling van kinderen.

De kinderombudsman heeft verschillende gesprekken gevoerd
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met organisaties die maatschappelijke opvang organiseren. In deze

In februari 2018 publiceerde de kinderombudsman zijn rapport over

gesprekken blijkt dat de organisaties niet goed in staat zijn om de

dit onderzoek, ‘Is er nog een plekje vrij?’. Een belangrijk onderdeel
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van het onderzoek ziet op de gebrekkige participatie van kinderen en

Jongerenraden bieden jongeren de mogelijkheid om een mening

ouders bij het Jeugdbeschermingsplein. In tegenstelling tot andere

te geven over belangrijke zaken die hen aangaan. In juli 2018 heeft

regio’s in Nederland maakten ouders en kinderen geen deel uit van

de kinderombudsman kennisgemaakt met de jongerenraad van

het overleg. Daarom deed de kinderombudsman de volgende aan-

Rotterdam, Young010. De jongerenraad heeft samen met de kinder-

beveling aan de gemeente Rotterdam en de andere betrokken partijen:

ombudsman nagedacht over de manier waarop het werk van de
kinderombudsman aansluit op de belevingswereld van jongeren.

Nodig de betrokken gezinnen, ouders en kinderen, uit voor de

Daarnaast heeft Young010 een onmisbare bijdrage geleverd aan

bespreking van een melding aan het Jeugdbeschermingsplein

de nieuwe posters van de kinderombudsman. Ook heeft de kinder-

en onderzoek door middel van een pilot hoe dat het beste

ombudsman meerdere keren de jongerenraad van ENVER en de

vormgegeven kan worden.

jongeren van ExpEx gesproken. Hierbij stond de vraag centraal hoe
de stem van jongeren beter voor het voetlicht kan worden gebracht

De gemeente Rotterdam heeft deze aanbeveling ter harte genomen

in de jeugdhulp.

en heeft in het voorjaar van 2018 een pilot uitgevoerd waarbij ouders
en kinderen werden uitgenodigd bij de bespreking van hun situatie.

In samenwerking met de Rotterdamse kinderkrant Jong010 heeft de

In november 2018 informeerde het college de gemeenteraad en de

kinderombudsman zowel in november als in december 2018 een

kinderombudsman over de resultaten van de pilot. Hieruit bleek

schoolklas op een basisschool bezocht. Dit waren enerverende

dat de aanwezigheid van ouders en kinderen van meerwaarde is.

bijeenkomsten waarbij het recht op hulp en het recht op onderwijs

Daarom besloot het college om hiervan vaste praktijk te maken en

is besproken.

daarnaast inzet te plegen op het vergroten van de betrokkenheid
van de kinderen. Met instemming heeft de kinderombudsman

Ook bij verschillende maatschappelijke organisaties heeft de kinder-

kennisgenomen van dit besluit.

ombudsman het hele jaar door aandacht gevraagd voor kinderrechten
en het werk van de kinderombudsman. Zo zat hij in februari 2018 in

Aandacht voor kinderrechten
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een panel tijdens de Transformatietop Jeugdhulp Rijnmond. Voor
het AKJ hield de kinderombudsman in mei 2018 een presentatie. In

Voorlichting geven over kinderrechten en aandacht vragen voor de

oktober 2018 gaf hij een aantal presentaties, onder andere in de

positie van kinderen is een belangrijk onderdeel van het werk van de

gemeenteraad van Albrandswaard, bij de stichting Tante Joy en bij

kinderombudsman. In 2018 is de kinderombudsman veel op pad

De Hefgroep. Stichting Tante Joy komt op voor jonge mantelzorgers

geweest om met kinderen, ouders, professionals en bestuurders te

en de Hefgroep is een sociale organisatie die zich inzet voor de

spreken. Hieronder staat een kleine selectie van deze ontmoetingen

talentontwikkeling van kinderen. Hetzelfde deed hij bij de Sociaal

beschreven.

Raadslieden in december 2018.

Jaarverslag
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In de week tegen de kindermishandeling heeft de kinderombudsman

Telefonische vragen en klachten die direct kunnen worden

een voordracht over kinderrechten gehouden op de mbo-kinder-

afgewikkeld door de medewerkers van de kinderombudsman,

rechtenconferentie van het Albeda college. In diezelfde week heeft

worden op aantal geturfd en niet inhoudelijk geregistreerd. Dat

een medewerker van de kinderombudsman deelgenomen aan het

gebeurt wel met de 132 schriftelijke en spreekuurklachten.

panel na de Rotterdamse mars tegen kindermishandeling.
In tabel 2 is zichtbaar hoeveel klachten de kinderombudsman heeft
De kinderombudsman neemt deel aan het LOKIOM, een collegiaal

ontvangen en heeft behandeld in 2018, uitgesplitst per gemeente.

overleg met de kinderombudsmannen van Amsterdam, Den Haag,

Deze uitsplitsing betreft alle klachten en dus niet alleen die over de

Groningen en Rotterdam, en de nationale Kinderombudsman.

gemeentelijke organisatie. Aan het slot van dit hoofdstuk staat een

In 2018 heeft dit overleg drie keer plaatsgevonden. Tijdens de

korte specificatie van de behandelde klachten per gemeente.

bijeenkomsten worden onderwerpen besproken die bij alle
kinderombudsmannen spelen en worden ervaringen uitgewisseld.

Ontvangen

Behandeld

Albrandswaard

2

2

Capelle aan den IJssel

6

5

Krimpen aan den IJssel

3

2

Ingekomen vragen en klachten

Rotterdam

115

101

In 2018 ontving de gemeentelijke kinderombudsman in totaal 315

Vlaardingen

6

3

Totaal

132

113

Cijfers

vragen en klachten. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2017. In
tabel 1 is te zien via welk kanalen jongeren, ouders en professionals
contact hebben gezocht met de kinderombudsman.

Behandelde klachten

Tabel 1 Ontvangen vragen en klachten 2017-2018
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Tabel 2 Ingekomen en behandelde klachten in 2018 uitgesplitst per gemeente

2018

2017

Schriftelijke en spreekuurklachten

132

93

Telefonische vragen en klachten

172

134

WhatsApp-berichten

11

14

Totaal

315

241

De kinderombudsman heeft in het verslagjaar 113 klachten behandeld
(in 2017: 82). In figuur 1 is zichtbaar over welke organisaties de
kinderombudsman klachten heeft behandeld. In tegenstelling tot
eerdere jaren worden de klachten over de wijkteams apart van de
gemeentelijke organisatie gepresenteerd. Niet in elke gemeente
maakt het wijkteam onderdeel uit van de ambtelijke organisatie.

Jaarverslag gemeentelijke kinderombudsman
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In figuur 2 wordt duidelijk op welke manier de kinderombudsman
de klachten heeft afgewikkeld. In de helft van de zaken kon de
kinderombudsman de jongere, ouder of professional verder helpen

Toelichting per gemeente
In de hierboven gepresenteerde cijfers is er geen onderscheid

door een interventie of advies. Als de situatie het toelaat, biedt

gemaakt tussen de verschillende gemeenten. Het gros van de

de kinderombudsman eerst de instelling of gemeente de kans om

klachten is ingediend door Rotterdammers of met betrekking tot

de klacht te behandelen en situatie op te lossen. Dat deed de

Rotterdamse kinderen. Het bovenstaande biedt dus een goed

kinderombudsman in een vijfde van de klachten. In zo’n tien

overzicht van de Rotterdamse situatie. Voor de andere gemeenten

procent van de klachten volstond de kinderombudsman met een

staat hieronder een korte specificatie.

verwijzing naar de juiste instelling, bijvoorbeeld een andere
ombudsman of klachteninstantie. Soms is verder onderzoek niet

Albrandswaard

nodig, omdat het probleem al is opgelost of iemand reageert niet

Vanuit Albrandswaard ontving de kinderombudsman in 2018 twee

meer. Dit jaar zijn twee zaken geëindigd in een oordeel van de

klachten. Beide klachten zijn ook in dit jaar behandeld. De ene klacht

kinderombudsman. Beide klachten waren gegrond.

ging over Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en de andere over een
basisschool.
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Capelle aan den IJssel

klachten gericht aan de kinderombudsman als aan de ombudsman.

De kinderombudsman ontving zes Capelse klachten. Vijf hiervan

De kinderombudsman heeft daarom geen aparte begroting.

zijn in 2018 afgerond. Hiervan ging er één over Jeugdbescherming
Rotterdam Rijnmond, twee over de gemeente Capelle aan den IJssel

Het team klachtbehandeling is het eerste contactpunt voor klagers

en twee over het CJG Capelle aan den IJssel.

die zich tot de kinderombudsman wenden. De medewerkers van het
team klachtbehandeling verzorgen de spreekuren, beantwoorden

Krimpen aan den IJssel

telefonische vragen en gaan aan de slag met de brieven, e-mails

Drie Krimpenaren hebben een klacht ingediend bij de kinder-

en de online ingediende klachten. Zij leggen uit of de kinder-

ombudsman, waarvan hij er twee heeft afgerond in 2018. Eén zaak

ombudsman iets kan doen en verwijzen zo nodig door naar de

ging over een jeugdhulpinstelling en de andere zaak over het

juiste instanties. Bij klachten waarin de kinderombudsman wel

wachten op een plek in het speciaal onderwijs.

iets kan doen, zetten de medewerkers in op het snel oplossen en
zo nodig bemiddelen tussen burger en gemeente of instelling.

Vlaardingen

Kwesties die meer tijd en onderzoek vergen, worden door de

Vanuit Vlaardingen heeft de kinderombudsman in 2018 zes klachten

onderzoekers van de backoffice behandeld. Ook zij bemiddelen

ontvangen en er drie behandeld. Hiervan ging één klacht over het

zo veel mogelijk, slechts een klein aantal klachten wordt afgerond

wijkteam, één over de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en

met een rapport met een oordeel, al dan niet met aanbevelingen

één over een school.

aan de gemeente of instelling.
Met de invoering van de nieuwe privacyregels heeft het bureau

Het bureau van de kinderombudsman

gemeentelijke ombudsman in mei 2018 een nieuw privacybeleid
opgesteld. Dit beleid staat op de website van de kinderombudsman.
In 2018 zijn er geen klachten over de kinderombudsman of over

De kinderombudsman van Albrandswaard, Capelle aan den IJssel,

zijn medewerkers ingediend.

Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Rotterdam en Vlaardingen
maakt onderdeel uit van het bureau gemeentelijke ombudsman.
Het bureau kent geen organisatorische en personele scheiding
tussen het werk van de ombudsman en het werk van de
kinderombudsman. Dezelfde medewerkers behandelen zowel de
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Het team van de ombudsman en kinderombudsman

Kantoor Rotterdam

Contact met de kinderombudsman

Meent 106 (4e etage)

whatsapp 06 580 73 580

3011 JR Rotterdam

telefoon

0800 2345 111

e-mail

info@kinderombudsmanrotterdam.nl

website

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 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

Inloopspreekuur Albrandswaard
maandag 9.00 – 10.00 uur
(eens per maand)
in het gebouw van Stichting Welzijn
Albrandswaard, Rijsdijk 17A, Rhoon

Inloopspreekuur Krimpen aan den IJssel
donderdag 11.00 – 12.00 uur
(eens per maand)
Ontmoetingscentrum De Tuyter,
Nachtegaalstraat 8, Krimpen aan den IJssel

Inloopspreekuur Hellevoetsluis
vrijdag 9.00 – 10.00 uur
(eens per maand)
in het gebouw van het CJG,
Vliet 2, Hellevoetsluis

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

ontwerp en opmaak: Elies van der Linden

Minervahuis I

