
 

 

 

 

Beste,   

Mijn naam is Margrite Kalverboer en ik ben de Kinderombudsman. Maar je mag me ook de 

Kinderombudsvrouw noemen. Wat dat betekent? Het is mijn taak om op te komen voor de rechten 

van kinderen en jongeren in Nederland. Ik wil graag met jou in gesprek over hoe het is als een van 

je ouders, of je broer of zus ziek, gehandicapt of verslaafd is. In deze brief vertel ik daar meer over.  

De Kinderombudsman  

De Kinderombudsman let er op of iedereen goed met kinderen omgaat: de 

overheid, scholen, jeugdzorg en ziekenhuizen. Je kunt bij de Kinderombudsman 

terecht met vragen of klachten als iemand zich niet aan de kinderrechten houdt. Ik 

doe mijn werk niet alleen, ik werk met een team van tien mensen. Ons kantoor is in 

Den Haag, maar we praten in het hele land met kinderen om hun mening te horen.  

Het Kinderrechtenverdrag 

Wist jij dat kinderen ook rechten hebben? Die staan in het Kinderrechtenverdrag. 

Dat is een stapel afspraken over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. Het gaat over 

school, opgroeien, gezondheid, geloof en ouders. Maar ook over kindermishandeling, kinderarbeid, 

oorlog en vluchtelingen. Bijna alle landen ter wereld hebben beloofd zich aan deze afspraken te 

houden. En Nederland dus ook. De Kinderombudsman bewaakt in Nederland de kinderrechten. 

Kinderen met een zieke, gehandicapte of verslaafde ouder, broer of zus 

In september 2016 had ik een gesprek met jongeren van wie een (of soms beide) ouder(s) of een 

ander gezinslid langdurig ziek was, psychische problemen had, verslaafd was of met een 

verstandelijke of lichamelijke beperking leefde. Zij vertelden me wat dat betekent voor een kind. 

Sommige jongeren waren inmiddels wat ouder, andere zaten er nog middenin. Ik hoorde over 

gevoelens van verdriet en bezorgdheid, maar ook van schaamte, eenzaamheid en je sterker 

voordoen dan je je voelt. Soms moesten ze veel taken doen in huis of in de zorg voor hun ouder of 

broertjes en zusjes. Bij sommigen was er ook sprake van geweld of verwaarlozing door de zieke 

ouder. Een aantal jongeren vertelden over het onbegrip dat ze op school of bij mensen in hun 

omgeving troffen. Sommige waren door alles wat ze hadden meegemaakt  veel te vroeg zelf 

'volwassen' geworden. Alle jongeren gaven ze aan dat ze meer steun en hulp nodig hadden gehad. 



De aandacht van hulpverleners was altijd vooral naar hun zieke, gehandicapte of verslaafde ouder, 

broer of zus uitgegaan.  

Vergeten groep kinderen 

Dat gesprek heeft veel indruk op me gemaakt. Het gaat om een groep kinderen die te weinig 

aandacht krijgt. Kinderen en jongeren die dat nodig hebben, hebben volgens het 

kinderrechtenverdrag recht op goede zorg en ondersteuning. Het mag niet zo zijn dat de aandacht 

alleen naar de volwassene uitgaat en het kind wordt vergeten. Ik ben bezig met een project om 

aandacht te vragen voor dit probleem. En daar heb ik jou bij nodig. 

Het project  

In dit project wil ik met jongeren zelf in kaart brengen op welk moment ze welke hulp nodig hadden 

gehad. Het doel van het project is om het probleem zichtbaar maken en daarmee de kinderen met 

een zieke, gehandicapte of verslaafde ouder een stem geven. Als we helder hebben wat er nodig is, 

kunnen we daarmee de overheid en organisaties in beweging krijgen. Dat kan voor andere kinderen 

in de toekomst veel problemen en verdriet voorkomen.  

Praat je mee? 

Met deze brief wil ik je uitnodigingen om mee te praten over wat er nodig is voor kinderen met een 

zieke, gehandicapte of verslaafde ouder, broer of zus. Op welk moment had jij welke hulp nodig 

gehad? Hoe denk jij dat we de belangen van deze groep kinderen beter onder de aandacht kunnen 

brengen? 

Het gesprek 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd op woensdag 5 juli 2017, van 14.30-16.30 uur. Locatie: de 

Kinderombudsman, Bezuidenhoutseweg 151 in Den Haag. We kunnen je reiskosten vergoeden. Je 

mag ook een begeleider meenemen. Als dat een volwassene is kan die tijdens ons gesprek in een 

aparte ruimte op je wachten en met andere volwassenen in gesprek. Voor aanmelding of met vragen 

kun je bellen met mijn collega Merel Baracs op 070-8506 959 of via info@dekinderombudsman.nl.   

Meer weten?  

Wil je meer weten over de Kinderombudsman? Kijk eens naar dit filmpje 

https://youtu.be/CBSTQRkV_gs of ga naar onze website www.dekinderombudsman.nl.   

Ik hoop je te zien op 5 juli! 

Margrite Kalverboer 

de Kinderombudsvrouw 
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