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Inleiding
Het verdrag inzake de rechten van het kind gaat over kinderen en jongeren, over de manier
waarop zij beschermd moeten worden en hoe zij worden voorbereid op het volwassen leven. Het
Kinderrechtencollectief en NJR vinden het belangrijk dat dan ook een stem wordt gegeven aan degenen
die beschermd zouden moeten worden door deze rechten: de jongeren zelf. Zij maken voor 18,75% deel
1
uit van de Nederlandse bevolking.
In Nederland hebben we jongeren aan het woord gelaten en input verzameld over de knelpunten die
volgens jongeren zelf aandacht en oplossingen verdienen. Speciale aandacht geven we in dit rapport
aan de ervaringen van jongeren die te maken hebben met lastige omstandigheden. Zij zijn het meest
afhankelijk van een goede naleving van het verdrag. In de totstandkoming van dit verslag hebben we
gekeken hoe jongeren vanuit eigen ervaring een spiegel kunnen vormen voor de dagelijkse praktijk van
kinderrechten. Het beschrijft hun visie op hoe kinderrechten betekenis krijgen in hun leven en wat zij
daarvan vinden.
Deze rapportage is samengesteld uit bijdragen van bijna 700 jongeren. Allereerst hebben we jongeren
in heel Nederland via een enquête bevraagd over kinderrechten. We vroegen de jongeren in hoeverre
ze bekend zijn met het Kinderrechtenverdrag, welke rechten ze belangrijk of minder belangrijk vinden
en of ze wel eens moeten opkomen voor hun rechten. Daarnaast zijn we het gesprek aangegaan met
jongeren die ervaring hebben met lastige omstandigheden. We hebben hen gevraagd naar hun mening
en ervaringen. Samen met hen hebben we knelpunten geïdentificeerd waar het mis gaat, waar het beter
zou moeten gaan en wat daarvoor nodig is. De uitkomsten van de enquête en interviews zijn uitgewerkt
in knelpunten die door de jongeren zijn benoemd.
We bespreken dus alleen de knelpunten die naar voren kwamen uit de interviews en enquêtes. Niet
alle rechten uit het VN-Kinderrechtenverdrag worden genoemd. Dit betekent echter niet dat deze
rechten geen knelpunten bevatten waaraan gewerkt moet worden, alleen dat ze niet door de jongeren
zijn benoemd. Dit rapport is ingedeeld op basis van clusters van rechten, volgens de indeling van het
VN-Kinderrechtencomité. Bij elk knelpunt beschrijven we de situatie aan de hand van ervaringen van
jongeren en eindigen we met een vraag aan de Nederlandse overheid, de verantwoordelijke voor het
kinderrechtenverdrag in Nederland. Deze vragen zien wij graag beantwoord door de staat.
Dank aan alle jongeren die vanuit hun ervaring een bijdrage hebben geleverd. Daarnaast willen we ook
hun begeleiders en overige contactpersonen bedanken voor de samenwerking om de stem van jongeren
te kunnen laten horen.

1

Centraal Bureau voor Statistiek, 17 juli 2018. Geraadpleegd via: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7461bev/table?dl=1EFBB
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Methode
Deze jongerenversie van de List of Issues Prior to Reporting

wordt gerapporteerd. Deze data geven enerzijds een algemeen

bestaat uit een kwantitatief en kwalitatief deel. Voor het

beeld van jongeren in Nederland en anderzijds een specifiek

kwantitatieve deel is een vragenlijst uitgezet onder jongeren via

beeld over jongeren in kwetsbare situaties.

het NJR-panel. Voor het kwalitatieve onderdeel zijn interviews
gehouden met jongeren die te maken hebben gehad met
risicovolle situaties, op enig moment in de periode waarover

Vragenlijst onder scholieren
Voor het kwantitatieve deel hebben we een vragenlijst uitgezet. Deze vragenlijst is
uitgezet via het NJR-panel en verspreid onder scholen. In totaal hebben 638 jongeren
de vragenlijst ingevuld. Daarmee krijgen we een beeld hoe jongeren denken over
kinderrechten en wat er bij hen bekend is hierover. De gemiddelde leeftijd is 15 jaar.
De ondervraagde groep bestaat voor 62,5 % uit meisjes en voor 37,2 % uit jongens,
0.3 % identificeert zich als anders of heeft het niet ingevuld. Van de ondervraagde
jongeren volgt 32,4 % het vmbo, 12,8 % het mbo, 21,1 % de havo en 33,7% het vwo.

Interviews met jongeren in kwetsbare situaties
In totaal hebben 48 jongeren in kwetsbare posities hun mening laten horen en meegedacht over knelpunten
van kinderrechten in Nederland. Er is input opgehaald uit 10 diepte-interviews in de vorm van individuele, duo
en groepsgesprekken, 4 focusgroepen en 2 trainingen. Tijdens de interviews werd gevraagd naar de kennis
van de jongeren over hun rechten, welke rechten ze belangrijk vinden en waar hun rechten volgens hen werden
geschonden. In de focusgroepen kwamen verschillende rechten aan bod en was er de mogelijkheid voor de
jongeren om op elkaar te reageren. In de tekst is te lezen wat de jongeren voor input hebben geleverd. Vanuit
bescherming zijn de namen van de betrokken jongeren geanonimiseerd.
De jongeren zijn via verschillende instanties, projecten en organisaties benaderd voor deelname aan dit
onderzoek. De jongeren die hebben bijgedragen aan het onderzoek hebben te maken (gehad) met de volgende
situaties en instanties: jeugdzorg, woongroepen, justitiële jeugdinrichting, geen vaste verblijfplaats, chronische
aandoening, opgroeien in armoede, in transitie van geslacht, ervaring met de geestelijk gezondheidszorg,
psychische problemen, jonge moeders.
Het Kinderrechtenverdrag is van toepassing op kinderen tot 18 jaar. De bijdragen zijn geleverd door jongeren
die gedurende de afgelopen vijf jaar vielen onder de definitie van een kind. In dit onderzoek hebben we ook
gesproken met jongeren die inmiddels ouder zijn dan 18 jaar. Deze jongeren vertellen over hun ervaringen uit
het verleden, toen ze nog minderjarig waren, en hoe ze zijn voorbereid op hun overgang naar meerderjarigheid.
Het geeft een brede scope van de status van kinderrechten in Nederland, van kind tot jongvolwassene.

6

7

ALGEMENE TOEPASSINGSMAATREGELEN

Volgens deze rechten moet de overheid er alles aan doen om het Kinderrechtenverdrag

Het zoeken naar hulp doen jongeren in veel gevallen pas nadat

voor alle kinderen te laten gelden. In deze rechten staat beschreven dat de overheid alle

zij al langer hebben rondgelopen met problemen of pas nadat

kinderen en volwassenen moet informeren over het Kinderrechtenverdrag en rapporten
hierover publiek moet maken.

Had je al eerder gehoord van het Verdrag
inzake de Rechten van het Kind?

zij in aanraking zijn gekomen met situaties van leeftijdsgenoten
die duidelijk beter zijn. “Wat denk ik ook belangrijk is, kinderen
bewust maken van hun rechten. Net als dat ik niet wist dat
het raar was dat ik mayonaise at bij al mijn maaltijden weet
je ook niet dat het raar is als je thuis mishandeld wordt. Later

Weet ik
niet

als je puber bent vergelijk je wel dat het gek is dat je geen eten
mee krijgt naar school en je vriendinnetje wel. Maar heel veel

Nee

basisdingen weet je niet hoe ze horen te zijn.” (Noah, 23 jaar)
In deze quote geeft ze aan dat jongeren gewend zijn aan een

KNELPUNT 1 / Voorlichting is niet toereikend

bepaalde status quo die ze mee krijgen vanuit hun thuissituatie.

66%

Door middel van voorlichting kunnen jongeren geïnformeerd
raken wat wenselijke situaties zijn als je rechten centraal staan

Opkomen voor je rechten, als anderen dat niet voor je doen,

er wordt een zaadje geplant.” (Noah, 23 jaar) Volgens jongeren

vraagt een zekere mate van bewustwording over rechten

zelf is school hier een goed platform voor, mits het op een juiste

bij jongeren zelf. Jongeren en hun ouders hebben recht om

manier overgebracht wordt. “Ik heb nooit dit soort voorlichting

informatie te krijgen over kinderrechten. De overheid moet

gehad, alleen maar drugs en alcohol. Op school bereik je de

ervoor zorgen dat iedereen weet welke kinderrechten er zijn en

meeste kinderen, alleen je moet zorgen dat het niet weer een

2

14,6%
19,4%

en daarmee jouw belang als kind. Dit geeft hen de gelegenheid
bewust te worden van hun eigen situatie. In haar eigen geval

Ja

wist Noah niet dat ze depressief was. “Voorlichting vind ik
heel belangrijk, want achteraf gezien ben ik al mijn hele leven
depressief. Maar ik wist niet dat het een depressie was, ik dacht
dat het zo hoorde. Tegenwoordig gaat het beter met psychische

wat ze inhouden. Uit de enquête komt echter naar voren dat zij

soort voorlichtingsprogramma wordt. Ik zou het meer interactief

onvoldoende op de hoogte zijn van het Kinderrechtenverdrag.

maken. Ik weet niet of kinderen en jongeren in Nederland weten

Van de jongeren heeft 66% voor deze vragenlijst nog niet eerder

wat kinderrechten inhouden. Ik heb nooit te maken gehad met

gehoord over het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van

geweld, maar ik weet wel dat er kinderen zijn die dat wel hebben.

het Kind (zie Grafiek 1). Dit geldt voor 80,3% van de jongeren die

Zouden die altijd weten hoe ze hulp moeten zoeken? Dat denk ik

vmbo volgen, 68,8% van de mbo-jongeren, 63,6% van de havo-

niet. Hoe ze om moeten gaan met jeugdzorg of iets dergelijks is

jongeren en 53,5% van de vwo-jongeren. Het verschil tussen

een belangrijk onderwerp voor kinderen.” (Suzanne, 23 jaar) Uit

deze groepen kan te maken hebben met verschil in leeftijd. Zo

de data blijkt dat als jongeren weten wat kinderrechten zijn, ze

zijn jongeren op het vwo gemiddeld ouder dan jongeren op

dit in meerderheid via school te weten zijn gekomen (zie Grafiek

het vmbo en blijkt uit de data dat 72,2% van jongeren tussen

3). Van de jongeren kent 41,2% het Kinderrechtenverdrag vooral

11-14 jaar niet eerder van het gedrag had gehoord, tegenover

via school, maar daarnaast wordt er ook aandacht aan besteed

Staat om te zorgen dat voortaan

34,5% van de jongeren tussen 18-22 jaar. Van de ondervraagde

op televisie (29,9%), internet & social media (23,5%) en bekenden

alle jongeren bekend worden ge-

jongeren zou 35,3% meer voorlichting willen over kinderrechten,

(11,0%). Voorlichting kan bijdragen aan bewustwording van

met name de oudere jongeren zijn hier positief over. Naast

rechten, maar zou ook moeten gaan over het ondernemen van

rechten is ook gevraagd of de jongeren weten dat er een

actie om aanspraak te maken op datgeen waar je recht op hebt.

terecht kunnen als hun rechten niet

Kinderombudsman is in Nederland. Hier blijken meer jongeren

Het is belangrijk voor jongeren om ergens terecht te kunnen met

van hebben gehoord dan van het kinderrechtenverdrag: 46,4%

vragen of problemen. Uit interviews blijkt dat jongeren zelf veel

worden nageleefd?

weet van het bestaan van de Kinderombudsman (zie Grafiek 2).

initiatief moeten nemen op het gebied van contactpersonen

gezondheid.” (Suzanne, 23 jaar). Voorlichting over kinderrechten,

1

bijvoorbeeld recht op informatie of gezondheid, kan jongeren
al op jonge leeftijd bewust maken van mogelijkheden om zelf
initiatief te nemen en problemen aan te kaarten mocht dat
nodig zijn.

Weet je dat er een kinderombudsman

-> Welke stappen onderneemt de
in Nederland is?

maakt met hun rechten en waar ze

Ja
Weet ik
niet

37,1%

16,4%

zoeken en het raadplegen van professionals zoals de huisarts,
Uit de data blijkt dat de helft van de jongeren geen voorlichting

zorgcoördinatoren of andere hulpverleners. Het is illustratief

heeft gehad over kinderrechten. Dit betekent niet dat er nooit

voor de situatie van jongeren, dat het kunnen uitoefenen van

voorlichting is geweest, maar wel dat de voorlichting die ze

hun rechten niet vanzelfsprekend is, maar vaak afhankelijk van

eventueel gehad hebben niet beklijft. “Iedere middelbare school

hun eigen doorzettingsvermogen. Een basis-set aan rechten

krijgt wel eens een homo over de vloer en alsnog kwam ik er op

zou makkelijk toegankelijk moeten zijn voor alle jongeren, in alle

mijn 20e achter dat ik lesbisch was dus het hoeft ook niet dat

situaties, maar is dat nu niet.

altijd het kwartje valt, maar het draagt bij aan je bewustzijn en

46,4%

2
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Nee
Kinderrechtencollectief. Geraadpleegd via www.kinderrechten.nl
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Waar ken je het Kinderrechtenverdrag van?

40,7%

41,2%

29,9%

23,5%

11,0%
8,7%
3,4%

3,3%

1,5%

1,5%

Legenda:
= niet van toepassing

= krant

= school

= radio

= televisie

= folder/poster

= internet/social media

= bibliotheek

= bekenden

= tijdschrift
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ALGEMENE BEGINSELEN

Deze rechten houden in dat het belang van het kind altijd prioriteit moet hebben. Kinderen mogen niet gediscrimineerd worden, hebben het recht om te leven en er moet altijd
rekening gehouden worden met hun ideeën en mening.

KNELPUNT 2 / Kwaliteit van participatiemogelijkheden schiet tekort
Wat betreft de algemene beginselen kan een overkoepelend

Dit geldt voor 21,6% van de jongeren in verhouding tot media.

hebben. Hierdoor voelen ze zich een ‘hokje’ dat nog moet worden

knelpunt worden geïdentificeerd. Het serieus nemen van

Jongens voelen zich minder snel serieus genomen dan meisjes

afgetikt en is er weinig ruimte om nog dingen te veranderen. Zo

jongeren door gericht te luisteren, het stimuleren van eigen

door de media en politiek. In het onderwijs voelt 20,5% van de

wordt het eerder een moment van bevestiging dan dat kinderen

-> Welke maatregelen neemt de

meningsvorming, mogelijkheden bieden om deze te uiten en

HAVO-scholieren zich niet serieus genomen door hun docenten

en jongeren echt de kans krijgen om kwalitatieve inspraak te

Staat om artikel 12 in de wet te ver-

terugkoppeling hierop te bieden, heeft een positieve impact

(zie Grafiek 5). Dit is duidelijk de groep leerlingen die zich het

hebben.

op de ontwikkeling van jongeren. Dit kan op jonge leeftijd al

minst serieus genomen voelt, want bij MBO-scholieren (13%),

gestimuleerd worden in de thuissituatie. Iets waar ook sprake

VMBO scholieren (10,8%) en VWO scholieren (10,6%) liggen

Om inspraak te kunnen hebben, is het van belang dat een kind

van is bij het merendeel van de ondervraagde jongeren. 90,7%

de percentages fors lager. Ongeveer de helft van de jongeren

of jongere hierin wordt ondersteund op verschillende manieren.

van de jongeren voelt zich serieus genomen door hun ouders. Ze

geeft aan dat zij over verschillende dingen mogen meepraten

Ten eerste moet er in het onderwijs meer aandacht zijn voor

mogen dan ook thuis best veel meepraten en meebeslissen over

op school (48%) tegenover 12% die aangeeft nergens over mee

het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om je

-> Welke maatregelen neemt de

bijvoorbeeld hun kleding en uiterlijk (94,9%), hun schoolkeuze

te mogen praten.

stem te laten horen. Dit zou een grotere rol kunnen krijgen in

Staat om te zorgen dat kinderen

(90,9%) en met welke vrienden ze omgaan (87,4%) (zie Grafiek

ankeren en zo inspraak van kinderen en jongeren te garanderen?

het burgerschapsonderwijs. Ten tweede is het belangrijk dat

4). Hier is minder sprake van als het gaat om zakgeld, daar

Het waarborgen van het recht op participatie op alle

kinderen en jongeren in de brede zin meer worden gefaciliteerd

en jongeren ook in de praktijk hun

mag 47,6% van de ondervraagde jongeren over meepraten en

beleidsniveaus blijft nog wel een grote uitdaging. Kinderen en

om hun stem te laten horen. Op het moment dat jongeren

recht op inspraak kunnen uitoefe-

meebeslissen. Op de punten waar jongens en meiden significant

jongeren hebben het recht om mee te denken volgens artikel

input leveren, lopen zij vaak de inkomsten van een (bij)baan of

van mening verschillen, zijn jongens iets negatiever over hoeveel

12 van het IVRK, maar helaas zien we in de praktijk dat dit

tijd voor hun opleiding mis. Een voorbeeld is dat jeugdigen

ze mogen meepraten. Jongeren die VWO volgen lijken over het

onvoldoende gebeurt. Op dit moment is dit niet of nauwelijks

met ervaring in de jeugdzorg of jeugd-GGZ een vergoeding

algemeen vaker over zaken thuis te kunnen meepraten dan

geborgd in de Nederlandse wetgeving, waardoor er geen

zouden moeten ontvangen voor het delen van hun ervaringen.

andere jongeren. Als het gaat om televisie kijken mag 97% van

verplichting bestaat om kinderen en jongeren te betrekken bij de

Ook in het voortgezet onderwijs blijft de vergoeding voor

de VWO-scholieren meepraten tegenover 68,8% van de MBO-

vorming van beleid. De bereidheid om kinderen en/of jongeren

medezeggenschap voor leerlingen vaak achter bij wat ouders

scholieren. Hoe ouder jongeren worden, hoe vaker ze mogen

te betrekken in de vorming van beleid verschilt daardoor per

en leerkrachten ontvangen, terwijl hun tijdsinvestering dezelfde

meepraten over hoe laat ze ’s avonds thuis zijn en wat voor

bestuurder of beleidsmaker, waardoor willekeur optreedt.

is. Ten derde wordt de groep jongeren die zich intensief inzet

bijbaan ze doen, maar hoe minder vaak ze het gevoel hebben

Inspraak zou niet afhankelijk moeten zijn van de welwillendheid

voor jongerenorganisaties of medezeggenschapsraden vaak

mee te mogen praten over met welke vrienden ze omgaan.

van een individu. Dit geldt voor beleid dat jongeren direct

veel te weinig financieel en praktisch ondersteund. “Bestuurders

raakt, zoals in het onderwijs en de jeugdzorg, maar ook voor

zeggen dat je je eerst moet bewijzen, terwijl wij vinden dat

Uit de data blijkt dat de meeste jongeren zich serieus genomen

bijvoorbeeld besluitvorming omtrent klimaat, waar jongeren

het een fundamentele voorwaarde is. Het gaat niet alleen om

voelen door hun ouders, daarna volgen met een afstand hun

een groot belang bij hebben.

bestuursbeurzen, maar het gaat over tijd krijgen voor het houden

werkgevers (47,8%) en de politie (47,2%). Jongeren voelen zich het

nen, zonder daarbij financieel of anderszins in de problemen te komen?

van een vergadering. Dan moet je niet de onderwijsinspectie op

minst serieus genomen door de media en de politiek. Net geen

Daarnaast is het essentieel dat het moment van inspraak van

kwart van de jongeren (24,9%) geeft expliciet aan het gevoel

kinderen en jongeren eerder plaatsvindt. Jongeren geven aan

te hebben niet serieus genomen te worden door de politiek.

dat ze vaak pas op een laat moment in het proces inspraak

12

je dak krijgen omdat je een les mist.” (Jip, 21 jaar)
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Waarover mag je thuis meepraten / meebeslissen? (meerdere antwoorden)

94,6%

4

90,9%
79,8%

87,4%

82,0% 78,4%

75,7%
54,6% 57,6%

47,6%

Legenda:
= Over Mijn kleding of uiterlijk
mag ik thuis meepraten
= Over Mijn schoolkeuze
mag ik thuis meepraten
= Over Wat ik op televisie wil zien
mag ik thuis meepraten
= Over Met welke vrienden ik
omga mag ik thuis meepraten
= Over Wat ik eet of drink
mag ik thuis meepraten

= Over Hoe laat ik ’s avonds thuis
moet zijn mag ik thuis meepraten
= Over Mijn vakantie mag
ik thuis meepraten
= Over Mijn zakgeld mag ik thuis
meepraten
= Over Gebruik mobiele telefoon
mag ik thuis meepraten
= Over Internet / social media
gebruik mag ik thuis meepraten

Geef bij elke regel aan hoe serieus zij jou, als jongere nemen

DOCENTEN

VMBO

MBO

HAVO

VWO

Serieus

58,9%

59,4%

50,0%

63,1%

Geen mening

30,3%

27,5%

29,5%

26,3%

Niet serieus

10,8%

13,0%

20,5%

10,6%
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KNELPUNT 3 / Hulpvragen van jongeren worden afgewezen
Jongeren die problemen ervaren en voor de eerste keer

heb alle telefoonnummers gebeld en ben er achteraan gegaan.

hetzelfde. Ik heb me daardoor heel lang voor mijn problemen

toenadering zoeken bij een professional om deze problemen

En uiteindelijk kon ik bij een instelling terecht. Zij hebben er echt

geschaamd. Sinds de zomer durf ik pas over mijn problemen te

aan te kaarten hebben al een grote drempel overwonnen voor

vaart achter gezet. Zij vonden me zo urgent dat ze me konden

praten. Je wordt er heel goed in om het geheim te houden.”

zichzelf. Helaas komt het nog te vaak voor dat zij in dit kwetsbare

plaatsen […] Daar heb ik een tijd voor moeten vechten. Het heeft

moment afgewezen of niet serieus genomen worden. Daarin

3 jaar geduurd. Ik heb ook een tijdje de hoop opgegeven omdat

Een contactmoment, vaak op eigen initiatief, gaat gepaard met

komt ook naar voren dat er een hoge mate van assertiviteit

ze tegen me zeiden dat ik naar huis moest gaan.” In zijn situatie

veel onzekerheid en is een bepalend moment. Een afwijzing

jongeren die dat nodig hebben? Met

wordt verwacht van jongeren om de zorg te bereiken waar

heeft het 3 jaar, van zijn 15e tot 18e, geduurd voordat hij de hulp

van klachten brengt grote risico’s met zich mee in termen van

ze recht op hebben. Dit resulteert in het vaak moeten vragen

ontving die hij nodig had. Terwijl hij zelf contact bleef zoeken

zelfvertrouwen, geloof in jezelf en angst om nogmaals deze stap

name het eerste contactmoment

of aankaarten van hun problemen. Deze ervaring kan van

met verschillende instanties, assertiviteit toonde en geholpen

te durven zetten wanneer klachten aanhouden. Het kan leiden

kan hierin bepalend zijn; hoe garan-

grote invloed zijn op het verdere verloop van de problemen.

wilde worden.

tot stagnatie van de ontwikkeling.

deert de staat dat jongeren daarin

-> Hoe borgt de staat de toegankelijkheid van hulpverlening voor

Veel psychische klachten ontstaan of ontwikkelen zich in de

meteen passende hulp aangeboden

pubertijd. Ongeveer 75% van de psychische klachten begint voor

Soms kan een jongere moeilijkverdergeholpenworden met mentale

het 25e levensjaar. Hoe eerder een jongere geholpen wordt, hoe

problemen omdat je nog te jong bent om gediagnosticeerd te

beter klachten voorkomen of verminderd kunnen worden. Op het

worden met bepaalde aandoeningen. Dit betekent echter niet

cruciale moment goed luisteren naar en er zijn voor jongeren is

dat er geen problemen zijn waar een jongere professionele hulp

erg belangrijk. Dat niet doen, kan ze schaden.

bij nodig heeft. Zoals gezegd, 75% van de psychische klachten

-> Op wat voor manieren gaat de

begint voor het 25e levensjaar. Ruim 1 op de 5 jongeren heeft

staat voorkomen dat problematiek

Saifeddine (19 jaar) vertelt over zijn ervaring waarin hij lange tijd

op de leeftijd van 19 jaar al eens ernstige psychische klachten

meerdere malen bij meerdere instanties om hulp heeft gevraagd:

gehad, zoals een depressie of een angststoornis.

“Ik zocht contact met een wijkteam. Ik moest bij hem aandringen

18 heb je de puberteit en ben je te jong om gediagnosticeerd

dat ik op een punt was om dat [suïcide] te gaan doen want ik

te worden met een persoonlijkheidsstoornis omdat je nog heel

was echt heel depressief. En hij zei tegen mij: “Houd het maar

erg een persoonlijkheid aan het ontwikkelen bent. Maar ik heb

even uit, we zetten er vaart achter maar er zijn geen plekken.”

in die periode wel serieuze problemen gehad waar ik niet bij ben

Ook bij het jongerenloket word je van het kastje naar de muur

geholpen.” (Suzanne, 23 jaar) Zij kijkt terug op de eerste keren

gestuurd. Toen zeiden ze: “We zijn het vergeten, staat niet in het

dat zij met haar problemen naar een professional durfde: “Een

systeem.” […]. Toen ik in een crisiscentrum zat, zeiden ze dat ik

keer heb ik moed verzameld om hulp te vragen. Dat was bij

naar huis moest gaan, maar dat was juist het probleem, dat ik

de zorgcoördinator op mijn middelbare school. Toen werd het

niet naar huis kon. Ik houd heel veel van mijn familie, maar ze

afgedaan als puberteit en dat ik onzeker was. Er werd gezegd

hebben ook een agressieve kant. Ik heb bij de politie aangiftes

dat er ergere dingen zijn, want iemand was zijn ouder verloren.

gedaan en ook zij zeiden dat ik naar huis kon. Toen is het alleen

Ik had eerder bij mijn huisarts aangegeven dat ik problemen

maar erger geworden en ze konden me nog steeds niet helpen. Ik

had. En daar ben ik afgewezen en de zorgcoördinator deed

16

3

krijgen?

verergert door het uitstellen/uit-

“Onder de

blijven van hulp voor de jongere in
kwestie?

3

GGZ totaal, 25 mei 2016. Geraadpleegd via https://www.ggztotaal.nl/nw-291667-3623450/nieuws/young_mind_academy_signaleert_psychische_problemen_bij_
jongeren.html
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GEZINSSITUATIE EN ALTERNATIEVE ZORG

Deze rechten beschrijven hoe kinderen behandeld moeten worden binnen families en
wat er gebeurt als ouders gaan scheiden. Hoe moeten de kinderen behandeld worden
als ze niet meer thuis kunnen wonen.

KNELPUNT 4 / Kwetsbare jongeren worden onvoldoende begeleid naar volwassenheid

“Ik vind het raar dat je op je 18e volwassen bent, waarom 18 en

in het systeem. Verloren raken in het systeem levert uiteindelijk

niet 20? Bij jeugdhulp boven de 18 ben je soort van volwassen

meer problemen op voor zowel de huidige situatie van de

en dan maakt het allemaal niet meer uit. Bijvoorbeeld wanneer

jongere als ook voor zijn of haar toekomst.

-> Hoe borgt de staat het recht van
minderjarigen in een afhankelijke

je ouders gescheiden zijn, dan krijg je minder snel hulp dan
wanneer je 18 bent of jonger. Je krijgt veel meer hulp onder

Jongeren met een chronische aandoening lopen bijvoorbeeld

je 18e en het slaat dan nergens op dat je op je 20e die hulp

een groot risico om uit te vallen. Begeleiding van deze groep

niet kan krijgen. Want wanneer ben je volwassen?” (Zoë, 15

vindt vaak gefragmenteerd plaats waarin de jeugdarts

een goede overgang naar volwas-

jaar) Deze laatste vraag, van een 15-jarige, laat zien welke

verantwoordelijk is voor de medische doorverwijzing naar

zorgen leven bij kwetsbare jongeren over het moment van

de volwassen arts, de school zich bezighoudt met onderwijs

senheid en adequate hulpverlening

volwassenwording, dat in hun ogen niet gebonden is aan

en de overheid pas begeleiding geeft als je werkeloos bent

een specifieke leeftijdsgrens. Jongeren geven aan dat dit per

(Nora, 23 jaar). In deze situatie worden jongeren geacht om al

context en per jongere erg verschilt. In deze levensfase kunnen

deze verschillende contacten te coördineren, terwijl ze in een

jongeren tot op zekere hoogte nog steeds erg afhankelijk

levensfase verkeren waarin al veel nieuwe en grote keuzes op

zijn van hulp in hun nabije omgeving. Zo zoeken jongeren

hun pad komen, zoals het beginnen van een vervolgopleiding.

ondersteuning bij moeilijke situaties van hun ouders (86,4%),

Een voorbeeld uit een gesloten justitiële inrichting laat zien hoe

vrienden (67,5%) en andere familie (48,5%) (zie Grafiek 6). Maar

een jongere, die zelf aangeeft over 4 maanden 18 te worden, zich

ook van een vertrouwenspersoon (34,4%), een docent (35,3%) of

grote zorgen maakt dat niemand met hem heeft gesproken over

de kindertelefoon (23,6%). Het komt ook voor dat jongeren bij

voorbereidingen zoals het regelen van toeslagen, verzekeringen

niemand om hulp kunnen vragen, in 4,1% van de gevallen, wat

en zorg (Raul, 17 jaar). Deze situatie vraagt helemaal om de

betekent dat zij aan hun eigen lot zijn overgelaten.

juiste begeleiding, vanwege het feit dat deze jongere niet zelf

positie dat ze worden voorbereid op

die goed aansluit?

initiatief kan nemen om in de buitenwereld nader onderzoek te
De overgang van jeugd naar volwassenheid is niet alleen een

doen. Hij is afhankelijk van begeleiding in zijn inrichting en het

kwestie van een aantal andere contactpersonen, maar vraagt

uitblijven van die begeleiding kan grote gevolgen hebben.

veel meer van jeugd die in contact staat met zorginstanties. Er
wordt een beroep gedaan op iemands verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid en assertiviteit voor zover dat al niet gedaan
is. Het zijn vaardigheden die volop in ontwikkeling zijn in
deze leeftijdsfase en waar teveel druk op wordt gelegd als
de overgang nauwelijks wordt begeleid. Het is belangrijk om
jongeren hierin te begeleiden zodat ze de kans krijgen om zich
op dit vlak verder te ontwikkelen in plaats van verloren te raken

18
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Bij wie of waar kun jij dan om hulp vragen? (= vervolg op vraag “zijn jouw rechten wel
eens geschonden”) Meerdere antwoorden waren mogelijk.

6
86,4%

67,5

48,5

35,3% 34,4%
23,6%

13,2
3,9%

6,7%

7,4%
4,8%

6,7% 4,8%

7,4%

11,1%
6,7%

8,8%

4,4%

4,1%

Legenda:
= Ouders/ verzorgers vraag ik
om hulp

= Nationale Kinderombudsman vraag
ik om hulp

= Andere familie vraag ik om hulp

= Rechter vraag ik om hulp

= Vrienden vraag ik om hulp

= Sociaal Wijkteam /Jeugdteam /
Centrum voor Jeugd & Gezin vraag ik
om hulp

= Buren vraag ik om hulp
= Docent vraag ik om hulp

= Raad voor de Kinderbescherming
vraag ik om hulp

= Vertrouwenspersoon vraag ik
om hulp
= Kindertelefoon vraag ik om hulp

= Maatschappelijk werker vraag ik om
hulp

= Kinderrechtswinkel vraag ik om
hulp

= Geestelijke (bijv. dominee, pastoor,
imam) vraag ik om hulp

= Jongeren Informatie Punt vraag
ik om hulp

= Internet / websites vraag ik om hulp

= Nationale Ombudsman vraag ik
om hulp

= Bij niemand vraag ik om hulp

= Social media vraag ik om hulp
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KNELPUNT 5 / Een deugdelijke woonplek is niet gegarandeerd
Voor jongeren in kwetsbare situaties is een zekere woonplek

daar mocht blijven wonen zolang dat gezond was. 5 jaar wonen

onmisbaar. Het geeft de noodzakelijke houvast in een periode

in dezelfde leefgroep was in die tijd best speciaal. Ik mocht

waarin hun leven verder wordt gedomineerd door onzekerheid.

daar gelukkig wonen tot en met mijn 18e. Toen ik 18 was had

-> Hoe garandeert de staat een

Een veilig gevoel en zekerheid zijn noodzakelijk om verder te

ik eindexamens en op het moment dat je jarig bent, houdt de

kunnen ontwikkelen, om vertrouwen op te bouwen, om aan de

financiering en indicatie op. Dan ben je officieel geen jeugdige

veilige woonsituatie voor alle jonge-

toekomst te kunnen denken en daarnaar toe te werken.

meer en houdt de hulp op. Dat was een probleem. Toen heeft

ren, met name ook de jongeren die

mijn mentor ervoor gepleit dat ik mocht blijven tot na examens.

worden geïdentificeerd als dak- en

Wanneer de woonplek onzeker is, omdat een jongere

Dat is gelukt.” Deze situatie laat het belang zien van een op maat

bijvoorbeeld dak- of thuisloos is geraakt, opgenomen is in

gemaakte behandeling, waarin het in het belang van de jongere

een zorginstelling of vanwege andere redenen niet meer thuis

was om de zekerheid van haar woonsituatie te waarborgen.

woont, kan dit tot grote zorgen leiden bij jongeren. Dit is het
4

thuisloos?
-> Welke alternatieve oplossingen is

geval bij 10.700 jongeren in Nederland. Een woonplek, dak

Om een (tijdelijke) oplossing van de woonsituatie op maat

boven je hoofd, is een primaire levensbehoefte en noodzakelijk

mogelijk te maken, zouden ook alternatieve mogelijkheden in

de staat bereid te overwegen om te

om in bepaalde mate veilig op te groeien. Onzekerheid over de

overweging kunnen worden genomen. Zelf geven de jongeren

duur van een woonplek en onduidelijke vervolgopties kan voor

aan dat het bijvoorbeeld best vreemd is dat in eerste instantie

zorgen dat jongeren wèl een veili-

angst en stress zorgen bij de jongere. Saifeddine, 19 jaar, geeft

het kind uit huis wordt geplaatst en er vaak geen sprake is van

ge, rustige en duidelijke woonplek

aan: “Je hebt nu wel een plek, maar angst dat het ophoudt en

de optie om ouders uit huis te plaatsen in de vorm van een time-

je weer opnieuw moet beginnen. Ik ben zo vaak niet serieus

out. Het geeft aan dat jongeren nadenken over mogelijkheden

krijgen?

genomen, maar nu wel. Stel dat ik dit kwijtraak, wie neemt mij

die niet standaard zijn, maar wellicht wel potentie hebben om in

dan wel serieus. Dit voelt als een laatste kans.” Joey, 23 jaar, valt

dringende situaties de ontwikkeling en het belang van het kind

hem bij: “Ik weet wat ik heb, waar ik aan toe ben. Dit probeer ik

te beschermen. Uit de interviews blijkt dat jongeren behoefte

zo lang mogelijk vast te houden. Omdat wat er daarna gebeurt,

hebben aan veiligheid, rust en duidelijkheid. Dit kunnen zij

niet positief is.”

vinden op een woongroep, leefgroep, gezinshuis of thuis, als
het maar een veilige omgeving is waar ze zichzelf kunnen zijn en

Duidelijkheid over het verblijf is zeer gewenst. Een voorbeeld

kunnen blijven ontwikkelen.

hiervan komt van Yara, 19 jaar. Zij heeft van haar 13e tot en
met haar 18e op een leefgroep gewoond, een plek waar je
kunt wonen als je niet meer bij je ouders of andere familie kunt
wonen vanwege verschillende redenen. “De bedoeling was dat
ik na 1,5 jaar zou verhuizen naar een andere leefgroep. Dat wilde

4

Rijksoverheid Nederland, 14 maart 2019. ‘Actieprogramma Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019-2021’

ik niet en dat zag mijn mentor. Zij heeft ervoor gepleit dat ik
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BURGERRECHTEN EN VRIJHEDEN

Deze rechten gaan over het recht op identiteit, om te kunnen zeggen wat je denkt, vrijheid
van religie, het recht om samen te komen in het openbaar, het recht op privacy en het recht
om niet slecht behandeld te worden.

KNELPUNT 6 / Privacy moet jongeren beschermen, niet extra zorgen opleveren
Het recht op privacy, is een recht waar jongeren op veel

ervaring in de jeugdhulp: “Ze raken zogenaamd dossiers kwijt en

verschillende manieren (in)direct mee te maken krijgen. Ondanks

dan moet je alles weer opnieuw vertellen, zodat jij van het kastje

het grote belang van dit recht in het leven van jongeren, laten

naar de muur wordt gestuurd.”

de uitkomsten van de vragenlijst zien dat jongeren dit niet per se

-> Op wat voor manieren beschermt
de staat kwetsbare jongeren tegen

het belangrijkste recht vinden. Slechts 2,5% van de jongeren gaf

Wanneer het verloop van je behandeling, je gezondheid, je

dit aan als belangrijkste kinderrecht, gevolgd door 5,1% van de

toegang tot sociale voorzieningen en andere facetten van het

privacy-schending door hulpverle-

jongeren die privacy het één na belangrijkste recht vinden (zie

leven gebaseerd worden op de informatie die over jou wordt

Grafiek 7). Hier tegenover geeft een percentage van 4% van de

bijgehouden in een dossier, dan moet je daar inzicht in kunnen

ningsinstanties?

jongeren aan privacy het minst belangrijke recht te vinden. Dit

krijgen. Dat is niet wat er gebeurd. Veel jongeren voelen zich niet

kan betekenen dat jongeren zich niet bewust zijn van het belang

serieus genomen en worden niet actief betrokken bij de inhoud

van privacy of dat de gevolgen van privacyschending niet direct

van het dossier.

door jongeren worden ervaren.

-> Hoe garandeert de staat dat jongeren wèl inzicht in en zeggenschap

Daar komt bij dat de ambitie leeft voor een integrale aanpak

over hun eigen privacy-gevoelige

Dit ligt anders voor jongeren die te maken krijgen met lastige

waarin domeinen met elkaar samenwerken om de hulpverlening

omstandigheden. Uit interviews blijkt dat voor hen privacy

te verbeteren en vroegtijdige problematiek te signaleren.

informatie krijgen?

van groot belang is. Knelpunten in relatie tot privacy komen

Voordeel kan zijn dat de hulpverlening dan niet langer van

in meerdere gesprekken naar voren. Privacy komt met name in

een jongere vraagt om afzonderlijk aan elke professional zijn

de context van bundelen en rapporteren van informatie over

of haar verhaal te vertellen, omdat betrokkenen op de hoogte

de jongere ter sprake. In het geval van de jeugdhulpverlening

zijn van de grote lijnen via het dossier. Deze integrale aanpak is

geven jongeren aan dat het een ongelijke relatie creëert, waarin

privacy-technisch echter bedenkelijk, tenzij de betrokkenheid en

werknemers van de instelling toegang hebben tot alle gevoelige

zeggenschap van jongeren zelf nu eindelijk wordt gegarandeerd.

informatie, terwijl de jongere zelf niet weet wie hier gebruik van

Een gevoel van ownership bij jongeren zou een positieve impact

maakt.

kunnen hebben op hun vertrouwen in de hulpverlening.

Een dossier bevat gevoelige informatie over de minderjarige,
met de intentie om te helpen en niet verder te schaden. Daarbij
wordt een bepaald vertrouwen verwacht en deels geforceerd
voor jongeren, die geen keuze hebben over de manier waarop
hun dossier wordt bijgehouden. Dit wordt met name pijnlijk
duidelijk wanneer er fouten gemaakt worden in of rond het
dossier. Een voorbeeld hiervan komt van een Tom, 21 jaar, met

24
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Welk recht vind je het belangrijkst?

1,2%
1,4%
3,4%

2,5%

1,2%

7

1,0%

1,2%
0,8%

0, 5

4,2%

%
0,5%

4,9%

5,6%

9,7%

35,5%

11,2%

15,3%

Legenda:
= gelijke behandeling

= rust vrije tijd

= bescherming geweld

= hulp gehandicapten

= onderwijs

= hulp vluchtelingen

= zorg en liefde

= samenkomen met vrienden

= gezond eten en drinken

= bescherming zware arbeid

= mening

= geloof

= gezondheidszorg en jeugdzorg

= hulp kinderen in contact met

= bescherming oorlogssituatie
= eigen plek en privacy

politie/gevangenis
= Anders

Welk onderstaande rechten vind jij het minst belangrijk in Nederland?

6,2%

1,6%

1,5%
2,9%

8
0,5%

15,3%

4,0%
0,7%
6,4%

10,6%

2,4%

KNELPUNT 7 / Toegang tot de juiste informatie via de juiste personen is niet geregeld
24,6%

6,2%
0,4%

Maar liefst 24,6% van de jongeren vindt het recht op informatie

manier wordt vervuld kan het een belangrijke bijdrage leveren

het minst belangrijke kinderrecht (zie Grafiek 8). Dit zou er

aan de empowerment van de jongeren. Jongeren geven zelf aan

echter mee samen kunnen hangen dat jongeren in Nederland

dat het belangrijk voor hen is zodat ze weten waar ze aan toe

zo onbeperkt toegang tot informatie hebben, dat zij zich niet

zijn, wat ze wel en niet kunnen en willen (Meisje, 19 jaar).

6,9%

1,1%
6,4%

2,4%

kunnen voorstellen dat het een recht is dat in de verdrukking
zou kunnen komen. Jongeren die vaak te maken krijgen met

Informatie

over

besluitvorming over hun gezondheid, leefsituatie of toekomst

wetgevingen

zien wel het belang en benadrukken hoe belangrijk toegang tot

belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen op het gebied

de juiste informatie is. Zoals Suzanne uit ervaring vertelt: “Omdat

van chronische aandoeningen bleek dat arbeidsdeskundigen

ik nu naar de specialistische zorg ga heb je altijd wachttijden,

toegeven dat zij zelf “het vaak niet weten, het uit moeten

dan heb je eerst intake en dan zitten er nog zes weken tussen

zoeken.” (Mila, 21 jaar) Dit doet hen de vraag stellen: “Hoe kan

je intake en behandeling. Als je niet weet wat er met je aan de

een jongere dat in godsnaam in zijn of haar eentje uitzoeken?

hand is kun je gaan Googelen, maar dan vind je informatie die

Het is wel een beladen onderwerp, want het is je toekomst, je

niet per se juist is. De toegang tot juiste informatie moet van de

onafhankelijkheid en je zelfredzaamheid die er van afhangt.”

juiste persoon komen.”

(Nora, 23 jaar) Begeleiding, door bijvoorbeeld een hulpverlener,

is

formele
complex.

procedures,
Uit

een

behandelingen,

interview

met

jonge

begeleider, voogd of andere professional, kan ervoor zorgen dat
Om de toegankelijkheid te vergroten van informatie is het

de juiste informatie op de juiste manier bij hen overkomt, aldus

belangrijk dat de juiste mensen bereid zijn om hieraan bij te

jongeren.

Legenda:
= Gelijke behandeling van alle
kinderen en jongeren
= Bescherming tegen geweld (bijv.
mishandeling, kinderhandel, -misbruik, verwaarlozing, pesten)
= Een eigen plek en privacy (privacyrecht om met rust gelaten te
worden, bijv. thuis of op internet)
= Hulp voor gehandicapten
= Hulp aan vluchtelingkinderen

dragen. Wanneer mensen niet bekend genoeg zijn met dit recht
op informatie kan dit ook negatieve gevolgen hebben voor de

= Bescherming in oorlogssituatie

jongeren. Een veel genoemd voorbeeld is het niet mogen inzien

= Bescherming tegen zware arbeid

van dossiers of rapportages: “Heb vaker het gevoel gehad dat ik
geen toegang had tot informatie. Als je naar de apotheek gaat

-> Hoe garandeert de staat dat

en je wil je medicatie overzicht aanvragen, moet dat eerst via

jongeren wèl toegang krijgen tot de

de huisarts. Je krijgt geen ingang tot inlezen van dossier met

juiste informatie en via personen die

rapportages over behandelingen. Terwijl dat wel dingen zijn
waar je recht op hebt. Ik dacht zelf toen van het is goed zo, dat

hen daarin kunnen ondersteunen en

hoef ik niet. Omdat ik niet weer dat gedoe aan wilde gaan.”

begeleiden?

(Noah, 23 jaar) Jongeren zijn afhankelijk van anderen voor de
toegang tot informatie. Wanneer deze rol van gatekeeper of
tussenpersoon tussen jongere en informatie op een deugdelijke

28

= Hulp aan kinderen/jongeren in
contact met politie of in (jeugd)
gevangenissen

= Gezondheidszorg en jeugdzorg
= Gezond eten en drinken
= Onderwijs
= Rust & vrije tijd, spel & recreatie
en deelname aan culturele activiteiten
= Je mening uitspreken
= Informatie
= Samenkomen met je vrienden
= Je eigen geloof
=Zorg en liefde
= Anders

BEPERKINGEN, GEZONDHEID EN WELZIJN

Deze rechten gaan over de gezondheidszorg en het profijt dat kinderen moeten krijgen.

ONDERWIJS, VRIJE TIJD EN CULTURELE ACTIVITEITEN

Deze rechten beschrijven dat alle kinderen onderwijs moeten kunnen volgen en zo het
beste uit henzelf kunnen halen. Hiernaast moeten kinderen ook de kans krijgen om te
kunnen spleen en plezier te hebben.

KNELPUNT 8 / Perspectief van jongeren is niet in behandeling

Knelpunt 9 / Kwetsbare jongeren krijgen niet het onderwijs waar

geïntegreerd

ze recht op hebben

Jongeren geven aan dat ze hun dossiers willen inzien,

Het recht op onderwijs is verreweg het meest bekende recht

mogelijkheden zouden willen om eventueel bezwaar te maken,

onder jongeren. Uit de vragenlijst blijkt dit recht het vaakst

-> Hoe zorgt de staat ervoor dat alle

maar ook aanwezig zouden willen zijn bij overleggen of

-> Hoe gaat de staat de integratie

genoemd als het recht dat ze kennen (44% van de jongeren

overdrachtsmomenten. Ze maken duidelijk nieuwsgierig te zijn

van het perspectief van jongeren in

gaf dit aan). Daarnaast identificeert 23,3% van de jongeren (zie

jongeren een gepaste vorm van onder-

grafiek 7) het recht op onderwijs als een van de belangrijkste

wijs krijgen? Mochten jongeren niet

rechten voor kinderen. Jongeren geven hiermee aan hoe

binnen het reguliere onderwijssysteem

context. Ze willen weten waar ze aan toe zijn. Alle jongeren die

belangrijk en bekend het recht op onderwijs in hun ogen is.

we gesproken hebben, geven aan dat hun inbreng te weinig

Uit interviews blijkt dat jongeren onderwijs zien als basis om

vallen, hoe voorkomt de staat dat deze

naar het proces van besluitvorming en niet enkel op de hoogte

hulpverlening verder bevorderen?

gesteld te willen worden bij de conclusies en besluiten, zonder

gehoord wordt en dat er ook te weinig plek is om deze te laten

-> Hoe gaat de staat faciliteren

horen. Ze vinden dat de stem van jongeren vertegenwoordigd

dat jongeren, ook als collectief, hun

moet zijn binnen alle hulpverleningsstructuren.

stem kunnen laten horen in en over
de hulpverlening?

te kunnen ontwikkelen. Uit meerdere gesprekken komt naar
voren dat onderwijs als onmisbaar wordt gezien voor huidige
ontwikkeling en voorbereiding op de toekomst. Des te meer

jongeren uitvallen binnen het onderwijs?

reden om aandacht te geven aan jongeren die niet naar school

-> Hoe signaleert de staat jongeren die

kunnen. Als je niet naar school kunt, bent uitgevallen of het

dreigen uit te vallen of zijn uitgevallen

het nodig dat dit op beleidsniveau vastgelegd en gefaciliteerd

risico dreigt dat je uitvalt om wat voor reden dan ook, zijn

in het onderwijssysteem? Wat voor

wordt. Ervaringsdeskundigheid kan hierin een grote rol spelen.

alternatieven noodzakelijk om een jongere alsnog te kunnen

Ervaringsdeskundigheid wordt steeds meer ingezet om hulp

voorzien in kwalitatief goed onderwijs.

data zijn er nu bekend over jongeren die

Om inspraak en participatie systematisch te organiseren, is

niet in staat zijn om het reguliere onder-

en zorg te verbeteren. Een structurele inzet en integratie in

wijs te volgen? En wat voor alternatie-

beleidsvorming kan nog worden verbeterd. Verscheidene

In de gesprekken kwam naar voren dat op dit moment

jongerenorganisaties, jongerennetwerken en -projecten nemen

onderwijs niet altijd op een juiste manier wordt aangeboden

hierin al het voortouw en laten zien dat jongerenparticipatie

zodat jongeren het meeste eruit kunnen halen. In het geval van

succesvol is in alle facetten. Binnen het systeem van de

gesloten jeugdzorginstellingen komt het voor dat het niveau

-> Hoe zorgt de staat dat het aanbod

gezondheidszorg vervullen ze een pionierspositie en vormen ze

van het aangeboden onderwijs afhankelijk is van een beperkt

van onderwijs aansluit bij het niveau

een beweging van onderop. Om hun successen uit te breiden is

aanbod. Dit kan betekenen dat een jongere niet het juiste

verdere steun van de overheid onmisbaar.

niveau onderwijs kan volgen waar hij of zij recht op heeft en

van de jongeren? Met name in situaties

toe in staat is. In de gesprekken geven jongeren aan dat ze het
gevoel hebben dat hun toekomst niet serieus genomen wordt.

ven worden hun geboden?

waarin het aanbod beperkt is, zoals
gesloten jeugdinstellingen, hoe borgt
de staat de kwaliteit van onderwijs in
relatie tot de potentie van jongeren?
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SPECIALE BESCHERMINGSMAATREGELEN

Deze rechten zijn bedoeld voor kinderen in bijzondere situaties, onder andere jonge
vluchtelingen, kinderen die problemen hebben met de wet en kinderen waarvan misbruik
is gemaakt. Deze rechten beschrijven hoe deze kinderen behandeld moeten worden.

KNELPUNT 10 / Passende zorg voor slachtoffers komt nog steeds te kort
Van de jongeren die de vragenlijst hebben ingevuld, vindt 15,3%
van de jongeren (zie grafiek 7) bescherming tegen geweld het
belangrijkste kinderrecht. In dit knelpunt adresseren we de

-> Hoe verbetert de staat de toe-

zorg waar speciale aandacht aan wordt besteed in artikel 39:
passende zorg voor slachtoffers van geweld. Uit de interviews

gankelijkheid en kwaliteit van hulp-

blijkt dat jongeren die ‘afwijken van de norm’ vaker slachtoffer

verlening aan jongeren die te maken

zijn van stigma en discriminatie, soms met geweld tot gevolg.

hebben gehad met geweld?

Uit gesprekken met transgender jongeren blijkt dat zij veel
discriminatie ervaren wat ook wel eens uitmondt in geweld.
Ze geven aan dat het moeilijk is voor hen om hier een melding

-> Hoe bestrijdt de staat geweld

van te maken. “Je went eraan” wordt gezegd. (Bobby, 17 jaar en
Tim, 18 jaar) Geweld en discriminatie moet voorkomen worden

gericht op jongeren in een kwets-

en wanneer dit niet voorkomen kan worden, moet er gepaste

bare positie, zoals LHBTIQ+ jonge-

nazorg zijn voor de slachtoffers. Dit is van groot belang voor
LHBTIQ+ jongeren: uit onderzoek blijkt dat zelfmoordpogingen

ren? Wat voor maatregelen neemt

onder lesbische, homo- en biseksuele jongeren 4,5 keer vaker

de staat in het kader van passende

voorkomt dan onder heteroseksuele jongeren. Een steekproef

zorg voor deze jongeren?

van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onder transgender
personen - waaronder jongeren van 16 tot 24 jaar - leert dat

Colofon

5

21% een zelfmoordpoging heeft gedaan. Passende zorg begint
ermee dat het toegankelijk en duidelijk voor jongeren moet zijn

NJR, juli 2019

hoe en waar ze zich kunnen melden, wat een professional voor

Dit onderzoek is namens NJR en Kinderrechten Collectief (KRC) uitgevoerd

hen kan betekenen en een terugkoppeling hierop.

Onderzoek: 		

Giulia Giacometti, Sheila Rebel, Lindsay Vogelzang

Tekst: 			Lindsay Vogelzang
Vormgeving: 		

Femke Twisk

Met dank aan alle jongeren die vanuit hun eigen ervaring een bijdrage hebben geleverd. Daarnaast willen we ook
begeleiders, contactpersonen en betrokken scholen en organisaties bedanken voor de samenwerking om de stem
van jongeren te kunnen laten horen.

5

Movisie, 18 juli 2018. Geraadpleegd via https://www.movisie.nl/artikel/movisieaan-slag-suicide-preventie-onder-lhbt-jongeren
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