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Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer Koolmees, 

 

Op onze  Ombudsagenda 2021 staat aangekondigd dat de Kinderombudsman en de 

Nationale ombudsman gezamenlijk een onderzoek instellen naar armoede-

gerelateerde problematiek van alleenstaande ouders en hun kinderen in Caribisch 

Nederland. Via deze brief informeren wij u over de aanleiding en focus van dit 

onderzoek. 

 

Aanleiding en doel van het onderzoek 

Armoede is in Caribisch Nederland een groot probleem. Bepaalde groepen mensen, 

zoals AOV-gerechtigden, jongvolwassenen en alleenstaande ouders met kinderen 

die rond of onder de armoedegrens leven, worden extra getroffen. Daarom hebben 

wij eerder besloten onder deze drie kwetsbare groepen burgers onderzoek te doen 

om de problematiek in beeld te brengen en om met aanbevelingen te komen 

 

De onderzoeken naar AOV-gerechtigden en jongvolwassen zijn afgerond en hebben 

geresulteerd in de rapporten "Oog voor ouderen in Caribisch Nederland" en "Het 

maakt uit waar je wieg heeft gestaan". Dat laatste rapport laat zien dat het 

doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede een cruciale stap is om de situatie 

van jongeren die in armoede opgroeien te verbeteren en om hun kansen voor de 

toekomst te vergroten. Het derde onderzoek betreft een onderzoek naar ervaringen 

van alleenstaande ouders en hun kinderen die rond of onder de armoedegrens leven 

en als gevolg daarvan problemen ondervinden bij de opvoeding van hun kinderen. 

Het onderzoek heeft tot doel tot aanbevelingen te komen die ervoor moeten zorgen 

dat alleenstaande ouders zich uit de armoede kunnen ontworstelen en dat hun 

kinderen niet langer opgroeien in armoede.  

 

Onderzoeksvraag 

Bij dit onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 

 

Welke knelpunten ervaren Caribisch Nederlandse alleenstaande ouders en hun 

kinderen die rond of onder de armoedegrens leven? Welke consequenties heeft dit 

voor hun levenskwaliteit? Welke oplossingen en ondersteuning verwachten zij van 

de overheid en maatschappelijke organisaties, en wat mógen zij in dat opzicht in 

redelijkheid van de (overheids)instanties verwachten? 

 

Aanpak onderzoek 

Zodra de situatie het toelaat zal een aantal medewerkers van de Nationale 

ombudsman en Kinderombudsman de drie eilanden bezoeken om interviews te 

houden met zowel alleenstaande ouders als hun kinderen. Daarnaast zullen er 

gesprekken gevoerd worden met belangenbehartigers en vertegenwoordigers van 

betrokken overheidsinstanties, zowel in Caribisch Nederland als in Europees 

Nederland. Wij zijn voornemens om bij afronding van ons onderzoek een rondetafel 

bijeenkomst te organiseren. Wij willen graag met betrokken instanties reflecteren op 
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onze voorlopige bevindingen en met hen in gesprek gaan over mogelijke 

aanbevelingen. 

 

Naar verwachting zal het onderzoek in het najaar van 2021 worden afgerond. Mocht 

de afronding van het onderzoek als gevolg van de coronamaatregelen langer duren, 

dan zullen wij u hierover tijdig informeren. 

 

Afschrift 

Eenzelfde brief sturen wij naar de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Openbare Lichamen in 

Caribisch Nederland.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

 

 

 

Reinier van Zutphen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margrite Kalverboer 

de Kinderombudsvrouw 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


