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Geachte mevrouw Goudsmit,
Op 23 april jl. spraken wij elkaar over de positie van kinderen in de maatschappelijke opvang
en de signalen die u had ontvangen. Wij onderschrijven dat kinderen in principe niet in de
opvang thuishoren en dat alle kinderen recht hebben op een stabiele omgeving en een dak
boven hun hoofd. Daarom doen we er bijvoorbeeld alles aan om te voorkomen dat gezinnen
met minderjarige kinderen hun huis uit moeten door geldproblemen. We bieden hulp, maar als
het nodig is gebruiken we dwang en drang om te voorkomen dat het gebeurt. De zorg voor
kinderen staat voorop. De afgelopen jaren hebben we al aan dalende trend gezien en deze
trend willen we voortzetten.
Een gezin dat ondanks de inzet op preventie toch dakloos wordt kan zich melden bij onze
stedelijke loketten Centraal Onthaal (CO) en Centraal Onthaal Jongeren (COJ) voor gezinnen
van 18 – 23 jaar. Per 1 april 2016 hebben we deze loketten toegerust met loketspecialisten
Jeugd ter versterking van expertise op jeugd. Zij bieden ondersteuning aan Wmo adviseurs bij
de toepassing van instrumenten gericht op ouderschap en de ontwikkeling van kinderen
(bijvoorbeeld de LIRIK). Waar nodig schuiven zij aan bij oudergesprekken om tot een goede
screening en risicotaxatie te komen rondom de directe veiligheid van het kind. Zij leveren input
voor uit te zetten hulp (gezinsarrangement). Voor de gezinnen die niet toegelaten worden tot
de opvangketen zorgen zij voor een warme overdracht in een coördinerende rol aan andere
partijen zoals het wijkteam of JBRR. Verder hebben zij een taak in het monitoren van het
verloop van de hulpverlening aan gezinnen die in de opvang geplaatst zijn en het beoordelen
van behandelplannen en afgenomen risicotaxaties door de instellingen.
Met het toevoegen van de loketspecialisten hebben wij het kind/de kinderen goed in beeld
daar waar het dakloze gezin zich meldt bij onze loketten. In uw brief naar aanleiding van ons
gesprek – waarvoor dank – heeft u de gevraagde voorbeelden van de signalen uiteengezet
daar waar de kinderen eenmaal in de opvang verblijven. We hebben deze signalen met onze
externe ketenpartners besproken mede in het licht van een pilot die wij dit najaar gaan starten.
De signalen bevestigen onze eigen bevindingen dat er meer aandacht nodig is en duidelijkere
afspraken moeten komen voor kinderen in de opvang. Als de problemen van het kind
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dusdanig ernstig zijn dat specialistische jeugdhulp nodig is, dan zien we dat er in de verbinding
tussen de loketspecialist en het wijkteam er een ondersteuningsarrangement voor het kind
komt. Als het kind geringe of lichte ondersteuning nodig heeft dan weten we uit de praktijk dat
de zorgaanbieders deze bieden vanuit de indicatie voor opvoedondersteuning ondanks dat
deze indicatie - zoals u ook aangeeft in uw brief – gericht is op de ouders.
Juist voor de groep kinderen in de opvang die geen specialistische jeugdhulp nodig heeft,
maar wel meer dan de lichte ondersteuning die vanuit opvoedondersteuning kan worden
geboden zien we dat er meer nodig is.
We gaan dit najaar met een pilot aan de slag om met name de ondersteuning van
bovengenoemde groep kinderen beter te gaan organiseren. Het doel van die pilot is een zo
gezond mogelijke ontwikkeling van kinderen in de gezinsopvang en het doorbreken van een
intergenerationele overdracht van problematiek.
Met betrokken partijen - waaronder de loketspecialisten, medewerkers van een
gezinsopvanglocatie en het desbetreffende wijkteam – gaan we aan de slag met het maken
van een (beknopt) ondersteuningsplan voor kinderen die in de opvang komen. Dit is ook in lijn
met de aanbevelingen van commissie Lenferink. Vervolgens maken we afspraken met partijen
over wie het kind in beeld heeft en houdt, wie uitvoering gaat geven aan dit
ondersteuningsplan en wat daar voor nodig is.
Uw brief en de daarin geschetste voorbeelden zijn zeer helpend geweest in het concreet
maken voor betrokken partijen hoe de ondersteuning van kinderen in de opvang verbeterd kan
worden. De pilot gaat ons helpen om in de praktijk kennis en ervaring op te doen hoe de
zelfstandige positie van kinderen in de opvang te bewerkstelligen en de ondersteuning te
verbeteren. De ervaringen uit de pilot willen we benutten om een eenduidige werkwijze over
alle gezinsopvanglocaties uit te rollen. Graag breng ik u te zijner tijd op de hoogte van de
bevindingen en uitkomsten van de pilot.
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Saskia Baas - van Leeuwen
directeur Publieke Gezondheid

