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Aanleiding en uitgangspunten
De voorzitter van het Kindpanel heeft haar voorstel voor het programma Leven op de Rit, met daarin
zes actielijnen, gepresenteerd aan de BAK. Eén van die actielijnen is de Kindregeling voor kinderen
en (18+) jongeren. Het resultaat moet een beleidsbesluit zijn, dat wordt voorgelegd aan de Tweede
Kamer. Dit advies gaat over de Kindregeling.

Advies
De BAK is enthousiast over de ontwerpprincipes die het Kindpanel hanteert voor de Kindregeling. De
Kindregeling is gedefinieerd als steun in de rug en draagt zo bij aan het op de rit krijgen van de levens
van kinderen, jongeren en jongvolwassenen, en op die manier ook aan herstel. Dat staat centraal, en
niet de transactie.
Het Kindpanel wil de regeling uitwerken door middel van co-creatie, om de regeling vorm te geven
met kennis en draagvlak aan de voorkant , in samenspel tussen beleid en uitvoering . Dat past ook bij
de adviezen van de parlementaire adviescommissie uitvoeringsorganisaties. De BAK ondersteunt
deze werkwijze.
Verder is er aandacht voor de samenloop tussen de verschillende regelingen en herstelprocessen:
het is de bedoeling om zoveel mogelijk aansluitin g te zoeken, ook in de fasering. Ook dat vindt de
BAK een verstandig uitgangspunt.
Om te zorgen dat de Kindregeling ook in de uitvoering een succes kan worden, formuleert de BAK de
volgende aandachtspunten:
•

Wees je ervan bewust dat de ontwerpprincipes voor de regeling kunnen leiden tot een regeling
die complex is om uit te voeren, ook al heeft de uitvoering via het proces van co-creatie aan de
voorkant meegedacht.

•

Heb oog voor de bescherming van kinderen en jongeren die door de regeling op jonge leeftijd
opeens over relatief veel geld kunnen beschikken.

•

Bedenk van tevoren welke organisatie de uitvoering van de regeling voor zijn rekening kan nemen.
Uitvoeringsorganisaties zijn stuk voor stuk zwaar belast. Deze regeling uitvoeren, kan alleen maar
als andere prioriteiten even kunnen wachten. Dit is een politieke keuze. Anders moet het
Kindpanel nadenken over een tijdelijke aparte uitvoeringsorganisatie. Dit heeft echter niet de
voorkeur van de BAK.

•

Een goede uitvoering staat of valt met de betrokkenheid van de gemeenten in verschillende rollen.
De BAK constateert dat gemeenten betrokken zijn in het procesontwerp van co-creatie. Dat is
een noodzakelijke, maar nog geen voldoende voorwaarde . De BAK signaleert dat bij gemeenten
nog steeds de pijn wordt gevoeld van de decentralisaties, waardoor de bereidheid om nieuwe
vraagstukken op te pakken niet vanzelfsprekend is. Deze barrières moeten worden onderkend en
worden weggenomen.
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