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Er is een landelijke aanpak ontwikkeld en het Ondersteuningsteam kreeg de opdracht om uitvoering te geven aan het ondersteunen van individuele ouders en
kinderen de gedupeerde zijn van de toeslagenaffaire en die te maken hebben
(gehad) met uithuisplaatsing. Zodat zij zich erkend voelen en weer een positieve toekomst tegemoet gaan. De werkwijze is getest in de pilotfase van medio
januari tot eind maart. Over deze pilotfase is een evaluatierapport verschenen.
Vanaf mei 2022 wordt maandelijks gerapporteerd over de voortgang van het
project in de voorafgaande maand, het gaat dan om cijfers en kwalitatieve informatie, we noemen dat het basisrapport. Daarnaast wordt het basisrapport om
de maand aangevuld met informatie over doorontwikkeling/reflectie van ouders
en klankbordgroep. Dit basis maandrapport heeft betrekking op de periode t/m
26 april 2022.
Een belangrijk onderdeel van het werk van het ondersteuningsteam is het
ophalen van de lessen die wij leren en willen delen met de keten als geheel.
Omdat het dan vooral gaat over rode draden en geleerde lessen wordt hierover
apart gerapporteerd. Dit eerste rapport zal in juli gereed zijn.
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Samenvatting
Aanmeldingen
Vanaf 4 april zijn wij landelijk live gegaan met het toeslagenteam. In totaal zijn
er, tot en met 26 april en inclusief de pilotfase, 63 aanmeldingen bij het Ondersteuningsteam binnengekomen. Het merendeel hiervan in de maand april
en via rechtstreekse aanmelding. Eind april worden 48 ouders begeleid door
procesbegeleiders. Zie bijlage 1 voor nadere uitsplitsing en details.
Ontwikkelingen binnen de werkwijze
Eind maart is besloten dat ouders zich direct bij het ondersteuningsteam
konden aanmelden. Hiervoor moest de procedure aangepast worden, website
ingericht ed. De rapportagetool via BI Power is bijna ingericht. De werkwijze
rond directe aanmelding is geëvalueerd (bijlage 2).
Resultaten
Van diverse kanten wordt gevraagd naar de resultaten van het team. Met resultaten wordt dan vooral bedoeld het aantal terug geplaatste kinderen. Het is
begrijpelijk, maar nog te vroeg om over deze resultaten te praten. Verderop in
dit rapport geven wij wel een doorkijk in onze eerste ervaringen, daar willen wij
zo transparant mogelijk in zijn.

Mocht een ouder of kind klachten hebben over de manier waarop het Ondersteuningsteam haar werk doet, dan is daarvoor een klachtenprocedure ingericht.
Communicatie
De nieuwe website www.hetondersteuningsteam.nl is live gegaan op 4 april.
Op basis van de eerste reacties is de tekst aangepast en duidelijker gemaakt.
In mei zal er een pagina ‘Feiten’ (voortgangsrapportages van het
Ondersteuningsteam) en ‘Ervaringen’ (verhalen van ouders) worden toegevoegd.
Ook wordt de klachtenregeling en privacy statement toegevoegd aan de website.
Op verschillende andere manieren geven wij tekst en uitleg over ons team. Denk
aan ouderpanels, klankbordgroepen, AKJ, rondgangen en een radio-interview.
Om de onafhankelijkheid van het ondersteuningsteam te benadrukken, is
besloten tot een onafhankelijk emailadres.

Kwaliteit
Om de kwaliteit van het ondersteuningsteam te waarborgen zijn Klankbordgroepen ingericht met daarin mensen met kennis op het gebied van jeugdrecht,
jeugdhulp, jeugdbescherming, ex-gemeentelijke ombudsman, branchevereniging, kennisinstituut. Wij zijn ook bezig een aantal experts aan ons te binden,
bijvoorbeeld met expertise op het gebied van trauma, jeugdpsychiatrie, juridische kennis, jeugdbeschermingsketen. Deze mensen kunnen, op afroep, ingezet worden door de procesbegeleiders om van specialistisch advies te worden
voorzien over vervolgstappen.
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Aanmeldingen

Resultaten

In het onderstaande plaatje is aangegeven waar de aanmeldingen vandaan
komen. Op enkelen na allemaal vanuit Nederland.

Om de wensen en achtergronden van ouders in beeld te krijgen, zijn soms
meerdere gesprekken nodig. Omdat de gesprekken net zijn gestart, hebben we
op dit moment nog geen volledig beeld van wat ouders wensen, om hoeveel
kinderen het gaat etcetera. We delen hieronder wat wij wel weten, maar benadrukken dat wij niet volledig kunnen zijn. In bijlage 1 is een nadere duiding van
de cijfers gevoegd.
Kinderen
In de lopende procesbegeleiding is op 26 april bekend dat het om gaat om
140 kinderen, 46 thuiswonend en 70 uithuisgeplaatst. Het merendeel van de uit
huis geplaatste kinderen verbleef bij pleeggezinnen.
Uithuisplaatsingen
In de meeste gevallen ging het om een uithuisplaatsing met jeugdbeschermingsmaatregel. In het merendeel van de gevallen loopt de uithuisplaatsing nog.
Gezinssamenstelling en gezag
De meeste aanvragen komen vanuit een éénouder gezin, voornamelijk
moeders. We zien een gelijke verdeling tussen het gezag bij één ouder,
beide ouders, en bij de jeugdbescherming.
Gewenste gezinssituatie
In de meeste gevallen is er de wens om contactherstel met kinderen,
thuisplaatsing of gezinshereniging
Ondersteuningsverzoek
In de meeste gevallen vragen ouders de procesbegeleider te helpen met
persoonlijk herstel.
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Concrete voorbeelden van ondernomen acties, in samenwerking met
Ketenpartners zijn:
Opzetten van een rouwverwerkingstraject, persoonlijke hulpverlening regelen
(was een voorwaarde voor eventuele terugplaatsing), verhoging indicaties
vanuit WMO/Jeugdwet, bijles regelen voor de kinderen, ronde tafel gesprekken
om gewenste oplossingen te bespreken, ouders coachen bij gespreksvoering en
brieven helpen opstellen.
Reden uithuisplaatsing
Er is door 20 ouders aangegeven wat de gronden voor uithuisplaatsing zijn of
waren. We identificeren de onderstaande categorieën:
•
•
•
•
•
•

Financiële problematiek
Onveilige thuissituatie, huiselijk geweld
Gebrek aan woning
Middelengebruik
Onvermogen om voor de kinderen te zorgen
Acties van de partner.

•	
We zetten een verklarende analyse al op enkele plekken in, zodat het
dossier van ouders opnieuw en met nieuwe ogen wordt bekeken.
•	
Wij begeleiden veel moeders. Zij zijn hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de
toeslagenaffaire omdat zij degene zijn die de kinderopvangtoeslag hebben
aangevraagd.
•	
Veel ouders hebben een gespannen contact met de jeugdbescherming. De
jeugdbescherming is de partij die ofwel de uithuisplaatsing heeft verzocht bij
de kinderrechter ofwel de partij die de maatregel uitvoert en een hele bepalende rol heeft of een kind weer thuis komt wonen of niet. Er is bij een groot
deel van deze ouders onvrede over de werkwijze van de jeugdbescherming
en de ouders hebben een afhankelijkheidsrelatie met diezelfde jeugdbescherming.
•	
Procesbegeleiders spelen een belangrijke rol als mediator en maken bevindingen bespreekbaar met partners in de keten. Een voorbeeld hiervan is de
aanvaardbare termijn, waarbij de ervaringen van het Ondersteuningsteam
zijn gedeeld met NJi.

Er kan sprake zijn van (complexe) multiproblematiek.

Observaties: proces

Observaties: Inhoud

•

•	
Het wantrouwen bij ouders blijft opvallen, ook nadat procesbegeleiding is
gestart. Wij merken dat het tijd kost om in contact te komen met ouders en
hun vertrouwen te winnen.
•	
De procesbegeleiders werken in een complexe context. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met ouders die dakloos zijn, waarbij de schuldenproblematiek nog niet is opgelost of nog in traject zitten voor een integrale beoordeling. Daarnaast hebben sommige ouders behoefte aan ondersteuning bij
hun eigen welzijn en gezondheid.

 e kenbaarheid van het Ondersteuningsteam is vergroot door onder andere
D
de media-aandacht, de website en de rondgang die heeft plaats gevonden
bij diverse steden. Mond op mondreclame lijkt te werken. Er zijn een aantal
aanmeldingen voortgekomen uit het gesprek wat we hebben gevoerd met
verschillende oudergroepen.

•	
We hebben ook enkele aanmeldingen ontvangen van ouders die niet gedupeerd waren door de toeslagenaffaire.
•	
Ouders geven aan positief te zijn over de snelle reactietijd van de proces-
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begeleiders. Meerdere keren geven zij als reactie dat ze zich opgelucht
voelen doordat de procesbegeleider er voor hen is, met tijd en ruimte om te
luisteren.
•	
Het Ondersteuningsteam heeft op dit moment de capaciteit om ongeveer
120 ouders of kinderen te begeleiden. Het aantal aanmeldingen in april
valt ruim binnen deze capaciteit. Alle ouders kregen veelal al binnen een
dag, maar uiterlijk binnen 2 dagen een procesbegeleider toegewezen. Bij
het merendeel van de ouders heeft het welkomstgesprek binnen 7 dagen
plaatsgevonden. Wanneer dit niet het geval was, kwam dat omdat de ouders
de afspraak zelf verzetten of nog afhielden.
•	
Er zijn afspraken gemaakt met het UHT over het inregelen van de versnelde
route voor een integrale beoordeling.
•	
Capaciteit team procesbegeleiders: bij aanvang op 4 april bestaat het team
uit 18 procesbegeleiders, c.a. 10 FTE. Ook zijn er begeleiders beschikbaar in
een flexibele schil. Regelmatig evalueren we of opschalen nodig is. Mogelijk
dat het Kamerdebat op 12 mei weer nieuwe aanvragen genereert. Hier zijn
we op voorbereid en kunnen, tot op zekere hoogte, opstopping voorkomen
en maatregelen nemen om extra procesbegeleiders in te zetten en te
trainen.

Doorkijk
De maand mei zal in het teken staan van voortzetten van bestaande procesbegeleiding, ontvangen van nieuwe aanmeldingen, extra communicatie inzetten
om de doelgroep nog beter te bereiken, voeren van gesprekken ten behoeve
van doorontwikkeling en eerste analyses voeren ten behoeve van ‘stelsel-leren’.
Twaalf mei wordt een belangrijke dag, dan is het Kamerdebat over het programma; Het Ondersteuningsteam is een belangrijk onderwerp.
In deze eerste maand van de livegang van het Ondersteuningsteam hebben we
geobserveerd dat ouders ons weten te vinden, blij zijn met de tijd en aandacht,
met grote diversiteit aan wensen en soms een afwachtende en wantrouwende
blik. Uit eerste terugkoppelingen horen we terug dat onze rol aan een behoefte
lijkt te voldoen.
We zetten ons graag verder in voor meer aanmeldingen en maximale inzet voor
deze ouders.
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Bijlage 1: Cijfers

Kanaal aanmelding

In totaal begeleiden we 53 ouders: 48 actief en 5 inactief of afgerond. Niet alle
gesprekken zijn al in het stadium waarin specifieke informatie kan worden verzameld. In deze bijlage beschrijven we wat we weten t/m 26 april 2022.
Toelichting op de genoemde aantallen
•	
Tijdens gesprekken met ouders wordt onderstaande informatie verzameld.
Niet ieder gesprek met een ouder leent zich ervoor direct alle informatie
boven tafel te krijgen. Soms zijn daar meerdere gesprekken voor nodig.
•	
De informatie die wij krijgen is afkomstig van wat de ouders zelf aangeven en
is niet geverifieerd.
•	
De aantallen die wij noemen zijn afkomstig van de ouders die begeleid worden door het Ondersteuningsteam. Het Ondersteuningsteam beschikt niet
over informatie van ouders die niet door het team worden ondersteund.
Status aanmeldingen

Informatie over kinderen
•	
Van 45 ouders is het aantal kinderen waar het over gaat bekend, dat zijn 140
kinderen.
•	
Van 40 ouders is bekend dat er 46 thuiswonende kinderen zijn.
•	
Van 38 ouders is bekend dat er 70 uithuisgeplaatste kinderen zijn of zijn
geweest.
•	
Van 82 (zowel huidige als eerdere) uithuisplaatsingen hebben we in beeld
wat de verblijfplek van het kind op dat moment was. In de meeste gevallen
(34%) betrof dit een plaatsing bij een pleeggezin. In onderstaande weergave
betreft de optie “Thuis (bij aanmelder(s))” kinderen die op het moment van
de aanmelding terug in huis zijn.
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Van 43 ouders weten we welke uithuisplaatsing in dit gezin aan de orde is of
was

NB: Uithuisplaatsing met en zonder jeugdbeschermingsmaatregel gaat over
meerdere kinderen in het gezin.

Van 42 ouders kennen we de gezagssituatie

Van 53 ouders hebben we informatie of de ouder die zich heeft aangemeld
gezag heeft

Van 36 ouders kennen we de gezinssamenstelling
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Van 36 ouders kennen we de gewenste gezinssituatie, waarbij meerdere
antwoorden mogelijk zijn.

Van 27 ouders kennen we de ondersteuningsvraag, meerdere antwoorden
zijn hier mogelijk. Met gezinsherstel wordt bedoeld herstel voor het gezin als
geheel.
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Bijlage 2: Evaluatie rechtstreeks aanmelden
In maart 2022 is besloten dat ouders zich rechtstreeks bij het ondersteuningsteam mogen aanmelden. Ook is afgesproken dat deze rechtstreekse aanmelding geëvalueerd zou worden.
Uit onderstaande tabel blijkt dat de meeste aanmeldingen (82%) direct door
ouders zijn gedaan. Ook blijkt dat in een aantal gevallen ouders zich melden
zonder dat zij tot de doelgroep behoren (geen gedupeerde ouder van de
toeslagenaffaire).

Wij concluderen dat wij de mogelijkheid voor ouders zich direct bij ons te
melden in stand moeten laten. Maar wij moeten ook nog duidelijker aangeven
dat het ondersteuningsteam er is voor gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire en niet voor ouders die niet als gedupeerde van de toeslagenaffaire zijn
aangemerkt.

Week 14
4 – 10 april

Week 15
11-17 april

Week16
18-24 april

Week 17
25-26 april

Aantal aanmeldingen

27

10

8

0

Waarvan rechtstreeks

26

6

5

0

Aantal buiten de doelgroep

6

1

0

0

Reden hiervan

Vijf ouders niet gedupeerd
vanwege de toeslagenaffaire. Eén ouder had geen
uithuisgeplaatste kinderen

Eén ouder niet gedupeerd
vanwege de toeslagenaffaire

-

-

Eindtotaal aantal aanmeldingen van 4 tot en met 26 april
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