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Voorzitter: A. Zuurmond
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Ouderpanel gedupeerde kinderopvangtoeslag

1. Welkom en opening
De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom en opent de bijeenkomst. Vandaag zal
Prinses Laurentien -Missing Chapter Foundation, samen met twee jongvolwassen van het
Kindpanel aansluiten.
2. Agendapunten
2.1 Notulen bespreken
- Er zijn geen opmerkingen over de notulen van bijeenkomst 16 op 12 mei 2021.
2.2 Voortgang Kindpanel
Prinses Laurentien is vandaag aanwezig om samen met twee jongvolwassenen vanuit het Kindpanel
te vertellen over waar ze nu staan met betrekking tot de Kindregeling. Prinses Laurentien is
betrokken bij het Kindpanel via Missing Chapter Foundation. Zij leiden de gesprekken die het
Kindpanel voert.
In december 2020 heeft het Kindpanel een gesprek gehad met de Belastingdienst, dit was
aangrijpend en naar aanleiding van deze bijeenkomst zal er een publicatie komen met de inzichten
van de kinderen. Daar komt ook de Kindregeling in naar voren. De afgelopen periode is het Kindpanel
verschillende keren bij elkaar gekomen, in de verschillende leeftijdscategorieën, om te bespreken
wat er nodig is met betrekking tot het toekomstperspectief. De aanwezige leden van het Kindpanel
geven aan dat de bijeenkomsten voelen als een verwerkingsproces, maar dat het ook nieuwe
problemen naar boven haalt.
Er is 200 miljoen gereserveerd voor de Kindregeling, maar hoe de regeling ook uitwerkt, het zal nooit
de schade dekken welke het heeft veroorzaakt. De regeling zal dan ook enkel als een ‘steuntje in de
rug’ dienen en er zal verder nog meer gedaan moeten worden om ook de kinderen een nieuwe start
te geven. Zoals de aanwezigen van het Kindpanel zeggen het is een klein hulpmiddel om te kunnen
beginnen voor hobby’s, werk of een opleiding, maar het zal de verloren jaren niet goed maken.
Van buitenaf wordt het gespreksproces dat de kinderen gevoerd hebben, ervaren als puur en mooi.
De Kindregeling is nog niet definitief maar heeft wel een aantal belangrijke uitgangspunten: Het geld
is van de kinderen en de jongeren zelf; de kinderen moeten zelf kunnen bepalen wat ze met het geld
doen, er is geen waardeoordeel. De hoogte van het bedrag is gekoppeld aan leeftijdscategorieën; de
bedragen zoals die nu worden benoemd zijn gekoppeld aan de 5 levensfases. Ervan uitgaande dat de
bedragen passen bij de leeftijdscategorie en levensbehoefte. Er is meer nodig dan een vergoeding; er
zijn ook kinderen die hulp nodig hebben op andere vlakken zoals de thuissituatie, werk en/of studie,
ook dit wordt meegenomen.
Het ouderpanel vindt het belangrijk dat ook de schulden van de kinderen worden kwijtgescholden
wanneer deze het gevolg zijn van de Toeslagen affaire. Daarnaast moet de pauzeknop ook voor de
jongvolwassenen worden uitgebreid. Het ouderpanel stelt voor om ook het kindpanel aan te laten
sluiten bij de werkgroep schulden zodat zij ook deze casussen en signalen mee kunnen nemen.
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2.3 Evaluatie ouderpanel
Afgelopen september hebben we als ouderpanel voor het eerst teruggekeken op ons werk, en ook
jongstleden januari hebben we stilgestaan bij ons functioneren. Nu we weer in een nieuwe fase
zitten, evalueren we opnieuw ons functioneren. Dit doen we aan de hand van drie verschillen van
inzichten die leden van het ouderpanel onderling hebben gehad, om vervolgens te kijken of datgene
wat we daarvan leren betekent dat we de code die we hebben, moeten bijstellen.
De verschillen van inzichten zijn in kleine groepjes, ter voorbereiding op deze meeting voor
besproken. Daardoor hebben die verschillen eigenlijk iets te veel gewicht gekregen, wat voor
sommige mensen zwaar voelde.
De constatering is dat de code eigenlijk goed is, maar dat het soms moeilijk is je daaraan te houden,
zeker in de hitte van het moment. Ook constateren we dat het soms nodig is even een collega-lid van
het panel te vragen hoe hij of zij daarnaar kijkt. Maar het allerbelangrijkste is dat de leden, als er iets
niet goed gaat, dat eerst met de betrokken bespreken, en pas als ze daar niet uit komen, het
voorleggen aan de voorzitter.
Het ouderpanel is wel in een andere fase terechtgekomen. We doen veel meer, vooral in de
werkgroepen, en in de aanpak per gemeente. Daarmee begint het serieuze productie te worden. De
voorzitter geeft aan dat hij vindt dat we daarom opnieuw over de rol en functie van het ouderpanel
moeten praten met de staatssecretaris.
In dat licht moet ook de suggestie van G. Jellesma gezien worden. Hij stelt dat het ouderpanel een
soort griffier nodig heeft. Wijzelf kiezen meer voor een coördinator, die in ieder geval als taak heeft:
-

De voortgang van de verschillende werkgroepen te bewaken, en deze te communiceren naar
alle leden van het ouderpanel

-

Zorgen dat van alles verslagen wordt gemaakt, en dat de relevante partijen op de hoogte
worden gehouden

-

Bewaken van de gemaakte afspraken, c.q. de voortgang van de adviezen en kritieken

-

Met de voorzitter, S.M. en de secretaris van minfin de agenda opstellen

-

Een mediaplan opstellen, voorleggen aan OP, en uitvoeren

Tot slot bespreken we het aantal leden dat het ouderpanel telt. Daarvan stellen we vast dat het
huidige aantal van 12 aan de lage kant is, gezien de hoeveelheid onderwerpen en taken. We zouden
het aantal kunnen uitbreiden naar 16 of 18. A. Zuurmond zegt toe een notitie te maken, en deze
voor te leggen bij de volgende vergadering, om daarna e.e.a. te bespreken met de staatsecretaris.
3. Rondvraag en w.v.t.t.k
4. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid. De volgende vergadering zal
plaatsvinden op 16 juni 2021. Locatie: nader te bepalen.
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