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#1
INTEGREER DIEPE 

LUISTERVAARDIGHEDEN 
IN ALLE PROCESSEN



SITUATIE TOEPASSING
De rechters hebben al voor zichzelf 
geconcludeerd: ‘Organiseer samenspraak 
en tegenspraak’. Ook wij ervaren dat 
betrokkenen binnen en buiten de overheid 
vanuit eigen logica en overtuigingen te 
werk gaan. 

Iedereen heeft een eigen taal – ook 
ouders. Iedereen denkt vanuit het 
eigen gezichtspunt het gehele plaatje 
te kunnen overzien. Er is onvoldoende 
structureel overleg met elkaar, vanuit 
gelijkwaardigheid van die verschillende 
perspectieven. We horen elkaar niet goed 
en missen daardoor de diepere nuances, 
signalen en haakjes die nodig zijn om tot 
de juiste oplossingen te komen. Hierdoor 
ontstaan misverstanden, ontstaat 
miscommunicatie en versnipperen 
inzichten. 

Het spreken met een te beperkt aantal 
individuele ouders is niet genoeg om de 
volle diepgang en breedte van een vraagstuk 
te bevatten en oplossingen het zo nodige 
draagvlak te laten krijgen. Dit alles staat 
gezamenlijkheid van de aanpak in de weg.

1. Zorg ervoor dat alle spelers samen met ouders 
en jongeren intensief en continue samen optrekken 
in alle processen op landelijk en lokaal niveau. Het 
start steeds met een zorgvuldige en gezamenlijke 
probleemanalyse waarin perspectieven van ouders en 
jongeren als gelijkwaardig wordt gezien. 

2. Ontwerp onderzoeksvragen samen met ouders, 
jongeren en kinderen zélf, als startpunt van 
zorgvuldige, diepe en brede waarheidsbevinding. 

3. Erken het unieke karakter van deze affaire, en het 
feit dat daardoor de gebruikelijke processen niet 
altijd de juiste zijn. Bouw voort op het succes van 
het ontwerpproces van de kindregeling voor het 
ontwerp van andere regelingen. Dieper luisteren en 
doorvertalen van inzichten waren de belangrijkste 
succesfactoren. Het inclusieve en onafhankelijke 
proces leidde tot breed (politiek) draagvlak.

4. Pas een bewezen dialoogaanpak toe die is 
gericht op een collectief denkproces, waarin een 
onafhankelijke facilitator die ouders en jongeren 
vertrouwen tussen de regels door luistert om 
individuele inzichten te vertalen naar collectieve 
constateringen en denkrichtingen voor oplossingen 
en processtappen. 



5. Faciliteer aan de start van ieder proces een 
gezamenlijke sessie ‘open luisteren en vragen stellen’ 
met ouders, kinderen, jongeren en alle kernspelers en 
bespreek hoe wordt samengewerkt. Erken dat dit ook 
voor andere processen van waarde kan zijn.

6. Maak afspraken over hoe ‘samenspraak en 
tegenspraak’ in processen worden ingebouwd. 

7. Faciliteer en werk samen met mensen die door 
ouders, jongeren en kinderen worden vertrouwd. 

8. Dieper luisteren draait om details; maak 
verbinding op een dieper niveau dan bijvoorbeeld 
het delen van een levensverhaal. Toon oprechte 
nieuwsgierigheid en benader mensen als 
gelijkwaardige experts van hun eigen leven. Werk 
vanuit vertrouwen.

9. Voer gesprekken zoveel mogelijk op neutrale 
plekken waar mensen zich veilig en gelijkwaardig 
voelen. 

10. Onderneem actie richting mensen in klemmende 
situaties met verstrekkende gevolgen die vaak nog 
onzichtbaar zijn, zoals:
•  gezinnen die uit angst naar het buitenland 

zijn vertrokken en niet terug durven naar hun 
vaderland, terwijl zij dat wel willen; 

•  jongeren die hun opleiding niet hebben kunnen 
volgen, en daardoor ongelijke kansen hebben in het 
ontplooien van hun talenten;

•  vrouwen die uit wanhoop de prostitutie in zijn 
gegaan en daarmee voelen dat ze in de schaduw van 
de samenleving leven;

•  professionals die hun carrière hebben moeten 
opgeven en daar geen vrede mee hebben;

•  familieleden die dierbaren zijn verloren en dat niet 
kunnen verwerken. 



VOORBEELDEN
We herkennen ons in de uitkomsten van het onderzoek 
over de behoeften en genoemde ontevredenheid van 
ouders in het herstelproces. Echter, de onderstroom van 
onzichtbare gevoelens en trauma’s zijn niet (genoeg) 
meegenomen of vertaald naar de overkoepelende 
inzichten en voorgestelde aanpassingen. 

Ter illustratie van de noodzaak van dieper luisteren 
vertalen we de uitkomsten van het onderzoek in onze 
eigen woorden:

ONZE VERTALINGINZICHTEN ONDERZOEK7

Ouders hebben behoefte aan meer emotioneel herstel.

Veel ouders willen hulp, maar behoeften 
verschillen tussen ouders.

Ouders willen snel hulp, maar vooral een 
duidelijk en zorgvuldig proces.

Emotioneel herstel zit in álle stappen van het 
herstelproces op korte en lange termijn. Ouders 
hebben behoefte aan erkenning van hun situatie, 
problemen en gevoelens. Het bieden van een 
perspectief geeft ouders rust

De verschillen in hulpvragen hebben ook 
te maken met het feit dat er verschillend is 
gereageerd op problemen en trauma’s (denk aan 
coping/draagkracht), maar ook omdat de nare 
gebeurtenissen uit het verleden verschillend 
worden verwerkt (vluchten, bevriezen, verlammen 
en vechten). Daarnaast staan mensen op 
verschillende momenten in het herstelproces. De 
een is “gecompenseerd”, de ander wacht nog op een 
beoordeling.

Juist het exact weten wat er gebeurd is in de 
persoonlijke situatie, draagt bij aan een “closure”, 
maar staat naast de blijvende noodzaak van urgente 
hulp.

7 Eindrapportage Ouderbeleving (LiveWork); Tussenrapport Behoeftenonderzoek onder  
mogelijk gedupeerden van kinderopvangtoeslag (Motivaction, 2021)



UITKOMSTEN ONDERZOEK8

Ouders ervaren proces beter als ze in 
contact staan met Persoonlijk Zaak 
Behandelaar (PZB-er).

Driekwart van de ouders is tevreden met de 
hulp zodra zij die ontvangen.

ONZE VERTALING

Ouders tasten in het duister, weten niet wanneer ze 
aan de beurt zijn en in contact komen met een PZB-er. 
Het krijgen van een contactpersoon is een eerste teken 
van hoop, erkenning en menselijkheid. We voelen mee 
met de frustraties van PZB-ers over het proces, 
transparantie en perspectief.

Het is cruciaal dat gemeenten en ouders samen aan de slag 
gaan om problemen op de vijf leefgebieden integraal aan te 
pakken om hun leven op de rit te krijgen. Ouders zijn niet 
eerlijk over de hulp die ze wensen omdat ze bang zijn voor 
bemoeienis van andere plekken in de overheid. 
De drempel naar hulp is nu veel te hoog. 

Ouders voelen zich onvoldoende gezien en 
erkend in hun persoonlijke situatie.

Helft van de ouders lijkt baat te hebben bij brede 
hulp, maar slechts een vijfde ontvangt deze hulp.

Ouders hebben (heel) weinig vertrouwen  
in de overheid.

Zes op de tien ouders ervaart problemen op een 
van de vijf leefgebieden; een derde op meer 
dan drie gebieden.

Ouders ervaren wantrouwen in het proces.

De persoonlijke situatie van ouders is niet 
het vertrekpunt in de aanpak.

Slechts een vijfde van de ouders durft hulp te 
vragen omdat ze de overheid niet vertrouwen.

Ouders durven niemand te vertrouwen, ook de 
overheid en andere instellingen niet.

Ouders zijn vaak het overzicht van hun leven kwijt 
en weten niet altijd waar ze behoefte aan hebben. 
Een integrale aanpak is nodig.

Ouder wantrouwen het proces en ervaren dat ze 
nog steeds worden gewantrouwd.

Zes op de tien ouders willen sneller geholpen 
worden bij oplossen van hun problemen.

Processen waarin ouders niet erkend worden in hun 
persoonlijke situatie en nog steeds worden gewantrouwd 
zijn slopend. Ze voelen daardoor dat ze niet worden 
geholpen bij het oplossen van hun problemen.

8 Tussenrapport Behoeftenonderzoek onder mogelijk gedupeerden  
van kinderopvangtoeslag (Motivaction, 2021)



#2
WERK OP BASIS 
VAN GEDEELDE 

WAARDEN 



SITUATIE
Acht waarden (zie ‘Voorbeelden’ op pagina 94-95) 
zijn voor ons belangrijk om op alle niveaus en in 
alle fases te voelen en ervaren dat wordt gewerkt 
om het onrecht te herstellen. Ook in de wijze van 
financiële afhandeling zit erkenning van de waarheid. 
Dat helpt het helingsproces. Veel ouders durven 
bijvoorbeeld niet naar het CWS omdat de inmiddels 
bekende uitkomsten van deze procedures leiden 
tot gevoelde diepe onrechtvaardigheid. Met de 
incorporatie van waarden behoudt het proces het 
vertrouwen en kan worden bijgestuurd waar dat 
nodig is. Veranderingen zijn dan geen misstappen, 
maar flexibiliteit en aanpassingsvermogen worden 

dan juist een kracht van de organisatie en aanpak. 
Het vaststellen van gezamenlijk gedragen waarden in 
de procesinrichting (of uitvoeringsregelingen) wordt 
ook door de Venetië-commissie aangereikt9. Binnen 
die gedeelde waarden is vervolgens meer ruimte 
voor maatwerk, een aanbeveling die ook de tijdelijke 
commissie uitvoeringsoperaties heeft gedaan10.

9 Citaat rapport European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission):
 “The Dutch authorities may also consider other measures for addressing legal certainty in relation to legislation. Legislation 
could include in the introductory chapter or in relevant chapters, basic principles of good administration. The aim of such 
provisions would be to inform practitioners that the law must be interpreted in light of certain basic principles and to guide 
administrative bodies in the implementation and enforcement of the law. To do this in a coherent manner, the executive 
should review its Instructions on legislation and amend them as necessary to ensure that its internal assessment of the 
quality of legislation includes effective monitoring for compliance with basic principles of good administration and the rule 
of law, such as legal certainty, legitimate expectations, non-discrimination, individual assessment and proportionality.”

10 Rapport van Tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties Parlementair onderzoek naar de oorzaken van problemen bij 
uitvoeringsinstanties, februari 2021. 
“Rust professionals toe om maatwerk te bieden. Om ervoor te zorgen dat er voldoende oog is voor de menselijke maat 
in de uitvoering, vindt de TCU het essentieel dat de top van de uitvoeringsorganisaties de kennis en kunde van de eigen 
professionals (die in direct contact staan met burgers), beter benutten. Zoals aangegeven bij de tweede aanbeveling, moeten 
de professionals meer ruimte krijgen voor maatwerk in wet- en Regelgeving.”



1. Bouw het systeem op vanuit waarden en behoeften 
van de mensen om wie het gaat, niet vanuit 
regelingen. 

2. De schade-veroorzaker draagt het risico dat bewijs 
ontbreekt, niet de benadeelde. 

3. Los een probleem dat door wantrouwen is 
veroorzaakt niet op met wantrouwen. 

4. Werk samen met ouders en jongeren in het 
ontwerp van de triage om te komen tot een natuurlijk 
filterproces, om ook de onderliggende hulpvraag in 
de afwijzingen te identificeren.

5. Identificeer samen met ouders en jongeren KPI’s 
en bepaal samen de spelregels wat er gebeurt als de 
waarden niet worden nageleefd / toegepast.

6. Bepaal ook de rekenmethodiek op basis van deze 
waarden. Inhoud is ook een onderdeel van heling. 
Het staat er niet los van. 

7. Bouw KPI’s in en maak afspraken die bewaken dat 
de aanpak aan de gedeelde waarden voldoet, in elke 
fase, op elk niveau.

8. Geef uitvoerders de ruimte om binnen de gedeelde 
waarden naar bevind van zaken te handelen en 
maatwerk te leveren.

9. Blijf met alle partijen in gesprek over deze 
waarden. Knellen ze ergens of moeten waarden 
verbeterd en/of bijgesteld worden, doe dat in 
voortdurende gezamenlijke gelijkwaardigheid.

10. Bepaal op basis van waarden (niet op basis van 
definities of aannames) wie in aanmerking komt voor 
regelingen. Vertrouw mensen eerst in hun verhaal. 
Of ze nu jongere zijn, moeder, of ex-partner. 

11. Publiceer de gedeelde uitgangspunten en 
spelregels op de UHT-website en andere relevante 
informatieplekken.

12. Publiceer de criteria van de CWS-aanpak op de 
UHT-website. Bouw onafhankelijkheid in.

13. Zoek de verbinding met initiatieven van 
ouders en jongeren om de gedeelde waarden in alle 
processen door te voelen en door te laten klinken.

TOEPASSING



VOORBEELDEN

GELIJKWAARDIGHEID 
Gelijkwaardigheid is dé noodzakelijke randvoorwaarde 
om tot genoegdoening, herstel en heling te kunnen 
komen. Alle processen dienen dan ook op basis van 
gelijkwaardigheid te worden ingericht. Niemand staat 
boven de wet, en niemand daaronder. Onderlinge 
bejegening vanuit gelijkwaardigheid bouwt vertrouwen 
op en creëert gezamenlijkheid

GEZAMENLIJKHEID 
Geen instituut of orgaan kan zo worden ingericht dat 
het in staat is om solitair tot een oplossing te komen. 
Mensen zullen samen moeten werken om tot herstel 
van vertrouwen te kunnen komen, en van daaruit 
resultaat te kunnen behalen

INTEGRALITEIT 
Integraliteit is een tot nu toe ontbrekende schakel in 
het herstelproces. Schulden, schade, heling, emotioneel 
herstel, hulp, rekenmethodieken, werkstromen en 
toekomstperspectief zijn begrippen die niet met 
afzonderlijke oplossingsrichtingen tegemoet kunnen 
worden getreden. Allen zijn zij onlosmakelijk met 
elkaar verbonden.

MENSELIJKHEID 
Menselijkheid dient een vast onderdeel van 
besluitvorming te zijn. Maar dat vraagt erom dat er 
wordt gedacht als mens, niet alleen vanuit functie. 
Menselijkheid dient te worden opgenomen als 
(rechts)norm van overheidshandelen.

RECHTVAARDIGHEID 
Rechtvaardigheid is de waarde die ongekend 
onrecht overwint. Het van meet af aan opnemen 
van fundamenteel onpartijdige en onafhankelijke 
rechterlijke colleges en/of experts en/of procedures 
maken het  herstelproces rechtvaardig.

BESTENDIGHEID 
Veel levens van (jonge) mensen zijn zwaar beschadigd. 
Ze zijn op achterstand gezet. De negatieve gevolgen 
zullen levenslang kunnen doorwerken, ook in volgende 
generaties. Bestendigheid van het herstelproces is 
daarmee een noodzakelijke randvoorwaarde om ook in 
de toekomst te kunnen waarborgen dat genoegdoening, 
herstel en heling vast onderdeel worden van de 
maatschappelijke agenda.



VERTROUWEN 
Zo lang herstel van vertrouwen geen basis vormt 
in oplossingsrichtingen, zullen die moeilijk slagen. 
Hiertegenover zullen oplossingen die gestoeld zijn op 
het herstel van vertrouwen de kans op succes groter 
maken.

VRIJHEID VAN VERENIGING 
Het in artikel 20 van de universele verklaring van de 
rechten van de mens neergelegde recht op vrijheid 
van vreedzame vereniging en vergadering is een 
nog ontbrekende schakel in het proces van heling. 
Moeders, vaders, jongeren, kinderen en kleinkinderen 
moeten in staat worden gesteld zich te verenigen op 
een manier die henzelf goeddunkt. Uitoefening van 
dit recht bevordert andere waarden als saamhorigheid, 
gelijkwaardigheid, vertrouwen, menselijkheid en 
bestendigheid



#3
ERKEN DE 
URGENTIE 

VAN NÚ



SITUATIE
Te veel mensen zijn nú nog niet geholpen en missen 
perspectief op nabije hulp. Er is niet één gouden 
oplossing. Er is wel een gouden proces-inrichting om 
alle duizenden verschillende oplossingen mogelijk 
te maken. Ouders en jongeren willen met hun leven 
verder gaan of beginnen, zonder problematische 
schulden, ongeacht hoe deze zijn ontstaan.

Urgentie wordt ook onderschreven in het rapport van 
rechtbanken over de toeslagenaffaire. Nadrukkelijk 
wordt daarin verwezen naar het rapport van de 
tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties als 
het gaat om agendering van urgentie11. Ook de 
Nationale Ombudsman signaleert urgentie in zijn 
voortgangsrapportage getiteld Klacht gegrond, maar 
geen oplossing. Er komen fors meer klachten binnen, 
waarvan er minder worden afgehandeld.

De ouders en jongeren die dit rapport hebben 
opgesteld, vergelijken de situatie met een 
dijkdoorbraak; door te doen – want je kunt niet 
anders – ontstaat vanzelf een rode draad in hoe 
je kunt opschalen. Zolang je samenwerkt, vanuit 
gelijkwaardigheid en vertrouwen, zoals bij de 
doorbraak van een dijk, ben je altijd op de goede weg. 
Voor de zwaarste gevallen zijn algemene regels nooit 
uitvoerbaar. Andersom kun je vanuit de informatie 
van de maatwerkbehandeling van de zwaarste 
gevallen wel de algemene regels vormgeven. Ook de 
Venetië-commissie onderschrijft het nut van deze 
voorgestelde wijze van aanpak voor het uitwerken 
van regelingen en processen12.

11 Opgenomen citaat rechter in rapport werkgroep reflectie toeslagenaffaire rechtbanken: “Ik denk dat we breder kunnen 
en moeten reflecteren dan dat we nu doen, dat we hierin meer rechtsgebieden kunnen betrekken en ons meer juridische 
vragen kunnen stellen. Voor ons een mooie uitdaging, voor de samenleving een dringende noodzakelijkheid. De commissie 
Bosman doet niet voor niets een dringend beroep op het 
kabinet, de Tweede Kamer en de uitvoeringsinstanties om meteen aan de slag te gaan, want volgens deze commissie 
betekent elke dag uitstel meer mensen in de knel. Die oproep kan ook de rechterlijke macht ter harte nemen.”
12 European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), 18 october 2021. “50 (…) Strengthening 
the input from civil society in the preparation of bills was presented as a possible solution for raising the awareness of rule 
of law issues on the drafting stage. The rapporteurs also learned of a new system of pilot legislation, where legislation is 
introduced provisionally to collect experiences before final adoption. Another initiative is the introduction of review clauses 
in legislation. Furthermore, new draft legislation will require to include citizen input on the implementation of legislation. 
These initiatives are welcome and appear practical and suitable.”



1. Stel samen met ouders en jongeren criteria op en 
ontwikkel oplossingen voor zware gevallen.

2. Maak zo snel mogelijk een analyse van de ergste 
gevallen. 

3. Ontwerp in gelijkwaardige gezamenlijkheid vanuit 
de zwaarste gevallen de kaders voor de grotere groep 
in het opschalingsproces en de volgordelijkheid in de 
aanpak.

4. Werk samen met organisaties die dichtbij ouders, 
jongeren en kinderen staan en die zij vertrouwen.

5. Maak een inschatting van wanneer het 
herstelproces afgerond is en stel streefdata vast.

6. Communiceer streefdata van afhandelingen en 
voortgang op de UHT-website en andere relevante 
communicatiekanalen zodat ouders en jongeren 
weten waar ze aan toe zijn, net als medewerkers en 
uitvoerders in het werkveld.

7. Stel een pauzeknop in voor verdere verdrinking. 
Begin met de zwaarste gevallen, en werk van zwaar 
naar licht. Breng alle spelers op de hoogte.

8. Ga samen met de zwaarste gevallen aan de gang 
middels een doorbraakproces.

9. Onzekerheid over het tijdspad van de afhandeling 
zorgt voor zeer hoge stress. Creëer transparantie over 
de voortgang; dat komt het vertrouwen ten goede. 
Kom afspraken na.

10. Er is urgent aandacht nodig voor minderjarige 
kinderen en jongeren vanaf 18 jaar. Minderjarige 
kinderen vallen onder de regeling voor de ouders; 
voor jongeren vanaf 18 jaar is dat onduidelijk, 
bijvoorbeeld als het gaat om schulden, brede hulp en 
toekomstperspectief.  

TOEPASSING



VOORBEELDEN

OPLOSSINGSRICHTINGURGENT SIGNAAL

Er worden veel versnipperde oplossingen gesignaleerd. 
Deze staan niet met elkaar in verbinding. De 
individuele uitvoerder heeft niet het overzicht en het 
doenvermogen om deze verbindingen te leggen.

Zowel ‘de werkvloer’ als ouders, jongeren en kinderen 
raken verstrikt in een web van gefragmenteerde 
regelingen en loketten.

Te lang is onduidelijk wat er met kinderen en jongeren 
moet gebeuren in de uitvoering.

De afhandeling van de integrale beoordeling laat 
maanden op zich wachten. In de tussentijd kan een 
ouder niet verder.

De afhandeling van integrale beoordeling laat maanden 
op zich wachten. In de tussentijd kan een ouder niet 
verder.

Richt een ‘SWAT-team’ in dat een centrale 
informatie-voorziening inricht dat functioneert 
tussen gemeentes onderling, de gemeentes en UHT 
en ouders/subjectieve belangenbehartigers. Daarmee 
ontstaat een integrale aanpak en een infrastructuur 
van onderlinge samenwerking tussen alle spelers.

Draai een aantal pilots met individuele ouders en alle 
betrokken spelers tegelijkertijd, zodat alle partijen 
van meet af aan op elkaar aangesloten zijn, leren een 
gezamenlijke infrastructuur op te bouwen waarin 
alle relevante informatie wordt uitgewisseld. 

Draai een aantal pilots met jongeren en kinderen 
en alle relevante spelers, vanuit een gelijkwaardige 
samenwerking. Richt van daaruit het proces verder in. 

Betaal uit waar je zeker van bent als PZB-er. Als 
verrekenbaar doch niet terugvorderbaar voorschot 
op de finale afwikkeling. De laatste 20% van de puzzel 
kost de meeste tijd. Wikkel daarom de eerste 80% af, 
voordat de laatste 20% wordt uitgezocht.

Breng de ouder alvast in contact met een eigen buddy 
of subjectieve belangenbehartiger die alvast aan de 
slag gaat met het in kaart brengen van alle behoeften, 
het levensverhaal, de schade-componenten en de 
volgordelijkheid van hulp. Maak direct een verbinding 
met de overheid en begin alvast met hulp bieden. 



#4
RICHT HERSTELPROCES 

IN VANUIT LEVENS 
VAN MENSEN



SITUATIE
Een leven is niet op te knippen in aparte stukjes. 
Financiële zorgen, dagelijks terugkerende 
problemen, behoeften, ontwikkelkansen en 
toekomstdromen gaan hand in hand en lopen door 
elkaar heen. Men staat ermee op en gaat ermee 
naar bed. We liggen er wakker van. Iedereen is het 
erover eens dat emotioneel herstel de kern is van 
het herstelproces en dat het daarom zorgvuldige 
aandacht verdient. Daarmee is het geen separaat 
onderdeel van het herstelproces. Emotioneel herstel 
voelt voor ons een pleonasme. We schrijven om die 
reden emotioneel tussen haakjes, als in (emotioneel) 
herstel.

Bovendien is de weg naar (emotioneel) herstel 
voor de meesten van ons geen lineair proces. Door 
opgelopen trauma’s kent ons herstel een grillig 
verloop. Soms is er sprake van stappen terug op 
de weg vooruit. Ook daarvoor dient ruimte en 
erkenning te zijn in het proces van herstel. De 
beleving van de in dat herstelproces gegeven 
ruimte, is afhankelijk van hoe de processen worden 
ontworpen en uitgevoerd. Wanneer problemen echt 

structureel worden opgelost en op een menselijke 
manier worden aangepakt, wordt het proces – van 
meet af aan – de voedingsbodem van het herstel 
van vertrouwen. Dat kan dan stapje voor stapje 
terugkomen. Af en toe een stap terug moeten doen in 
een proces dat daar ruimte voor biedt, draagt dan bij 
aan dat (emotioneel) herstel. 

Een complicerende factor is dat (emotioneel) herstel 
van ouders niet alleen om ouders gaat maar alles te 
maken heeft met hoe het met de kinderen gaat, ook 
kinderen die niet meer thuis wonen. Voor ons gaat 
de uitspraak ‘je bent zo gelukkig als je ongelukkigste 
kind’ dubbel en dwars op. 



1. Maak een lijst van KPI’s voor betrokkenen op alle 
niveaus in het herstelproces die leiden tot emotioneel 
herstel. Daarmee wordt steeds de juiste richting van 
het proces bewaakt.

2. Denk altijd vanuit integraliteit. Elke interventie 
heeft effect op de algemene beleving van 
(emotioneel) herstel. De wijze waarop een financiële 
genoegdoening wordt vastgesteld, is bijvoorbeeld van 
invloed op succesvol (emotioneel) herstel.

3. Erken de bijzondere positie van de mensen die zijn 
geraakt door de kinderopvangtoeslagaffaire, zodat de 
discussie over uitlegbaarheid niet nodig is13.

4. Richt het herstelproces in vanuit de menselijke 
behoeften. Om dit onderdeel inzichtelijk te maken 
zijn de volgende twee tabellen opgesteld. De 
eerste tabel toont de huidige volgordelijkheid van 
aanpak. De tweede tabel de door ouders gewenste 
volgordelijkheid, gericht op een succesvol proces van 
heling.

TOEPASSING

13 Opgenomen citaat rechter in rapport werkgroep reflectie toeslagenaffaire rechtbanken: “Er is al heel veel gezegd over de 
toeslagenaffaire. Wat nog ontbreekt is in de eerste plaats een niet mis te verstane toelichting vanuit de bestuursrechtspraak 
dat het in de toeslagaffaire bij de ‘alles-of-niets’ benadering gaat om ouders die géén fraude hebben gepleegd, uitzonderingen 
daargelaten. Voorkomen moet worden dat blijft hangen ‘waar rook is, is vuur’.”



VOORBEELDEN

HUIDIGE VRAAG  
OM (EMOTIONEEL) 
HERSTEL

HUIDIG AANBOD 
IN AANPAK 
HERSTEL

ERVAREN DISCREPANTIE 
TUSSEN OVERHEID EN 
OUDERS

Lichte toets, Catshuisregeling, 
pauzeknop, ingericht door de 
veroorzaker van het leed.

Integrale beoordeling, 
afhankelijk van de informatie 
die in bezit is van de 
veroorzaker van het leed.

Er wordt erkend dat het niet 
mijn schuld was door de partij 
die de veroorzaker is van mijn 
leed. Een belangrijke stap! 
Mijn (emotioneel) herstel kan 
beginnen.

Ik krijg mijn eigen geld 
terug, vermeerderd met 
een percentuele opslag 
op mijn eigen geld voor 
immateriële schade. Voor 
mijn helingsproces sorteert dit 
geen effect.

Overheid: We hebben het fout gedaan, we 
erkennen je als slachtoffer en compenseren je 
ruimhartig. 

Ouder: Ik ben erkend slachtoffer, maar 
ik zit nog totaal klem. Schulden, bewind, 
verwaarloosde gezondheid, vernederende 
woonruimte. Ik zie de oever, maar ik kan er 
niet heen zwemmen.

Overheid: Er is jou recht gedaan op een heel 
zorgvuldige en gedetailleerde wijze.

Ouder: Ik krijg mijn eigen geld terug, dat is 
wel het minste. En nu? Waar kan ik dat aan 
besteden? Ik weet nog niet hoe de toekomst 
eruitziet. Ik ben nog steeds bang en onzeker. 
Ik kan niet vertrouwen op een goede afloop. 
Ik durf nog niet te gaan leven. Ik sta nog 
steeds stil. Ik kan geen plan maken en zit 
nog steeds klem. Op de oever liggen nu 
mijn eigendommen. Ik kan er nog niet heen 
zwemmen.



HUIDIGE VRAAG  
OM (EMOTIONEEL) 
HERSTEL

HUIDIG AANBOD 
IN AANPAK 
HERSTEL

ERVAREN DISCREPANTIE 
TUSSEN OVERHEID EN 
OUDERS

CWS-procedure, ingericht 
en ontworpen vanuit de 
veroorzaker van het leed.

Schuldenaanpak, ingericht 
en ontworpen vanuit de 
veroorzaker van het leed.

Brede hulp, nog in te richten 
met meerdere partijen buiten 
de veroorzaker van het leed.

De partij die mij in de 
vernieling heeft geholpen, 
oordeelt nu wat ten gevolge 
daarvan mijn schade is, en 
doet dit naar eigenhandig 
vastgestelde regels en 
procedures. Ik voel mij weer 
vernederd.

De overheid bepaalt voor 
mij welke schulden vergoed 
worden. Ze snappen niet 
wat ik heb doorstaan. Ik 
word weer beoordeeld van 
hogerhand. Ik voel mij 
vernederd.

Bevrijd me uit mijn 
klemmende situatie. Ik ben 
erkend slachtoffer. Trek me 
de kant op. Ik ben moe en 
uitgeput.

Overheid: Je schade is vergoed, we zijn er bijna.

Ouder: Moet ik mijn schade bewijzen? En als 
dat wordt afgewezen? Of niet ten volle wordt 
onderkend? Dan val ik terug. Dan word ik weer 
niet gezien en gehoord in het gevecht dat ik heb 
geleverd voor mijn kinderen en mijzelf. Mijn 
helingsproces stokt. Ik vertrouw het niet meer.

Overheid: We betalen ook nog eens je schulden. 
We zijn ruimhartig.

Ouder: Schulden zijn gewoon een schade-
component. Het wordt gepresenteerd als een 
extraatje. Ik voel me niet gezien en gehoord. 
Waarom wordt er zo ingewikkeld over gedaan. 
Geloven jullie me toch niet helemaal?

Overheid: We laten dit uitvoeren door de 
personen wiens dagelijks werk het is om brede 
hulp te bieden.

Ouders: We zijn blij met de hulp. Maar het is 
nog steeds niet helemaal eerlijk. Wij zijn niet 
een categorie die hoe dan ook hulp nodig had. 
Wij zijn de categorie die door toedoen van de 
overheid zelf hulp nodig heeft. Nu concurreren 
wij met hulpbehoevenden. Ik voel me nog niet 
ten volle gezien en gehoord.



Richt men het proces in vanuit de centrale gedachte van succesvolle 
(emotionele) heling dan ziet de tabel er als volgt uit:

AANBOD IN 
AANPAK 
HERSTEL

VRAAG OM 
(EMOTIONEEL) 
HERSTEL SYNCHRONICITEIT
De partij die de veroorzaker is van 
mijn leed erkent dat het niet mijn 
schuld was. Een belangrijke stap! 
Mijn (emotioneel) herstel kan 
beginnen. Ik word gezien, gehoord 
en erkend als mens en burger.

Bevrijd me uit mijn klemmende 
situatie. Ik ben nu erkend 
‘slachtoffer’. Trek me de kant op. 
Ik ben moe en uitgeput. Ik ben 
gezien, laat mij niet los nu. Dit is een 
loodzware periode. Ik verlaat mijn 
overlevingsstand.

Omdat dit een belangrijke stap is in 
het proces, wordt hier de focus op 
gelegd. Een goede uitvoering van de 
lichte toets heeft prioriteit.

Omdat de urgentie nu groot is, en 
ook is vastgesteld als terecht, kan 
meteen worden gestart met brede 
hulp. De klem moet eraf, dat is 
opdracht één, zodat iemand weer 
kan ademen, tot rust kan komen, en 
een beetje vooruit kan kijken. Brede 
hulp volgt onmiddellijk na de lichte 
toets.

Met relatief beperkte middelen kan 
het helingsproces van meet af aan 
beginnen voor zowel de overheid 
als de ouder.

Vanaf het eerste moment van de 
lichte toets wordt de ouder in 
contact gebracht met de gemeente. 
Brede hulp kan starten. Er wordt 
een PZB-er gekoppeld aan de 
ouder, alsmede een contactpersoon 
vanuit de gemeente, alsmede een 
vertrouwenspersoon (advocaat, 
sociaal raadsman, vriend/vriendin, 
ervaringsdeskundige, lotgenoot, 
expert). Er staat nu een team 
van vier personen die samen 
optrekken.



AANBOD IN 
AANPAK 
HERSTEL

VRAAG OM 
(EMOTIONEEL) 
HERSTEL SYNCHRONICITEIT
Schuldenaanpak is een evident 
onderdeel van genoegdoening, en 
komt meteen voor vergoeding in 
aanmerking. 

Met behulp van de brede hulp en 
het vertrouwenspersoon wordt de 
schuldpositie in kaart gebracht, 
en wordt deze procedure in gang 
gezet. De klem is er nu snel af. Het 
herstelproces loopt in gelijkte tred 
op met het helingsproces.

Er is een breder, gezamenlijk 
perspectief op welke schulden 
voor kwijtschelding in aanmerking 
komen en welke niet. De ouder 
staat daarin niet alleen, maar werkt 
samen met de brede hulpverlener 
en de vertrouwenspersoon, die 
ook een belangrijke stem hebben 
in de aanwijzing van schulden die 
klemmen en voor kwijtschelding in 
aanmerking komen.

Ik krijg mijn eigen geld terug, en de 
schade waar we overeenstemming 
over bereiken.

De PZB-er heeft naast het eigen 
dossier, ook het dossier van de 
ouder goed in kaart, via de brede 
hulpverlening die al een tijd loopt. 
De PZB-er heeft daarmee een veel 
completer en realistischer beeld 
voor het maken van een completere 
beoordeling. Schade-beoordeling 
kan daar nu wel onderdeel van zijn. 
Zowel materieel als immaterieel. 
Heling en herstel lopen nog steeds in 
gelijke tred voorwaarts.

In het teamverband ligt nu het 
complete verhaal op tafel, en 
zijn de eerste stappen in herstel 
en heling gezet. De klem is eraf. 
Er ontstaat in het gesprek met 
de PZB-er verbinding en ruimte 
voor een finale oplossing, ook 
van de bepaling van de schade. 
Daarbij staat er nu een team 
waarmee samenspraak en 
tegenspraak bijdragen aan een 
evenwichtige oplossing. Alles waar 
overeenstemming over bestaat kan 
worden afgehandeld.



AANBOD IN 
AANPAK 
HERSTEL

VRAAG OM 
(EMOTIONEEL) 
HERSTEL SYNCHRONICITEIT
Voor alles waar geen 
overeenstemming over bestaat, 
is een onafhankelijke procedure 
ingericht, desnoods bestaande uit 
twee instanties. Instanties waar beide 
partijen vertrouwen in hebben.

In het helingsproces kan de ouder 
het moment zoeken wanneer het 
team kan worden losgelaten.

Omdat de ouder bepaalt wanneer 
de tijd van loslaten is aangebroken, 
wordt het helingproces niet 
onderbroken.

Omdat partijen precies weten 
op welke punten ze geen 
overeenstemming hebben bereikt, 
kunnen beide partijen relatief 
eenvoudig een dossier aanleveren 
aan een onafhankelijke instantie die 
een oordeel velt, dat met voldoende 
waarborgen is omkleed. Omdat 
het oordeel wordt gegeven door 
een instantie waar beide partijen 
vertrouwen in hebben, loopt het 
helingsproces geen averij op, ook als 
de uitkomst negatief uitpakt voor 
de ouder. Deze is immers wel al 
ontklemd en heeft ontvangen waar 
overeenstemming over is.

In feite kunnen partijen 
met gerichte professionele 
procesbegeleiding hun verschil 
van inzicht voorleggen. 
Aanknopingspunten uit de 
bereikte overeenstemming helpen 
om de laatste geschilpunten te 
beslechten. Daar kan ook best wat 
tijd voor zijn, want het betreft de 
laatste puzzelstukjes.

De partijen met wie het intensieve 
proces is doorlopen blijven een 
team voor zo lang als nodig. De 
ouder komt daarmee niet weer 
alleen te staan, als daar de tijd nog 
niet rijp voor is. Partijen hebben 
samengewerkt en verbinding 
gemaakt. Zij helpen elkaar in dit 
afrondingsproces.



#5
ONTWERP INCLUSIEVE 

PROCESSEN VOOR 
INTEGRALE OPLOSSINGEN



SITUATIE
De ouders en jongeren hebben op verschillende 
manieren en momenten onder woorden gebracht 
dat het proces van dialoog bijdraagt aan het vinden 
van 1) rust en vertrouwen op de toekomst en 2) een 
gezamenlijke aanpak. Dit participatieve proces voedt 
dus een beginnend gevoel van rechtvaardigheid en 
is een voedingsbodem voor heling en vergeving, 
mits ook andere deelnemers vanuit vertrouwen (in 
plaats van soms onbewust wantrouwen) aan dit 
participatieve proces deelnemen. Dit gelijkwaardige 
proces vergroot de succeskans op heling en 
(emotioneel) herstel. Samenwerking inbouwen in het 
procesontwerp is een breed gedragen inzicht en een 
belangrijke geleerde les.14

14 Rapport van Tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties Parlementair onderzoek naar de oorzaken van problemen bij 
uitvoeringsinstanties, februari 2021. 
Aanbeveling 1 (aan Tweede Kamer, departementen en uitvoeringsorganisaties)  
“Praat met de burger en met de uitvoering: breng meer direct contact tot stand tussen Kamer en  burgers en tussen Kamer 
en uitvoering en neem belemmeringen die de oekaze-Kok oplevert, weg.  
 Toets voorstellen vaker direct bij burgers en uitvoering.”

Breng direct contact tot stand tussen Kamer en burgers  
“Direct contact tussen Kamer en burgers is van belang om ervoor te zorgen dat Kamerleden zich goed kunnen verplaatsen 
in de leefwereld van burgers en in de uitvoeringsproblemen waarop mensen stuiten. De TCU beveelt de Kamer aan vaker 
in gesprek te gaan met burgers en hun vertegenwoordigers (zoals belangenorganisaties en cliëntenraden). Dergelijke 
gesprekken zijn zowel nuttig om te voorkomen dat nieuw beleid ongewenste gevolgen heeft voor burgers (zie ook 
aanbeveling 2) als om te monitoren of nieuwe wetgeving het bedoelde effect heeft (zie ook aanbeveling 3). De TCU heeft 
niet onderzocht in welke vorm die gesprekken het beste kunnen   plaatsvinden en laat het aan de (nieuwe) Kamer om te 
bepalen hoe zij invulling wil geven aan deze aanbeveling” 



15 Citaat rechter in rapport van de werkgroep reflectie toeslagenaffaire rechtbanken: 

“Ik heb mij de vraag gesteld hoe het komt dat de rechtbank Rotterdam in 2013 wél op de barricaden is geklommen 
en weerwerk heeft geleverd. De zaken zelf en de frisse blik hebben hiertoe bijgedragen, en vooral de groepsdynamiek. 
Ieder van ons was, los van elkaar, tot dezelfde conclusie gekomen. Wij zaten er allemaal hetzelfde in en dat terwijl wij 
uit verschillende windstreken kwamen. We voelden ons gesterkt door elkaar. We wilden ons niet verschuilen achter 
vaste rechtspraak. We wilden er wat aan doen en we vonden dat we er iets aan moesten doen. Het is deze attitude, deze 
grondhouding, geweest die in mijn optiek de doorslag heeft gegeven.”

1. Richt deze specifieke herstelprocessen op zo’n 
manier in dat ouders en jongeren daar fundamenteel 
onderdeel van uitmaken. De verdere aanpak zal 
samen met hen (als experts) ontworpen, getest en 
uitgevoerd worden. Het ontwerp en uitvoering 
van het proces, communicatie (zowel met en 
richting de ouders en jongeren, de rol van ouders 
en jongeren zelf en naar buiten) en uiteindelijke 
uitvoering moeten geheel op elkaar aansluiten. Het 
is een continue proces van gelijkwaardigheid en 
gezamenlijkheid.

2. Centraal staat het gevoel dat in de huidige 
aanpak nog steeds geen recht wordt gedaan aan het 
ongekende onrecht dat ouders en jongeren hebben 
doorstaan. En dat echte heling en (emotioneel) 
herstel nog niet goed van de grond komt. 

3. De specifieke inzichten moeten worden 
gezien in relatie tot deze diepe gevoelens van 
onrechtvaardigheid en de noodzakelijke opgave om 
(emotioneel) herstel maximaal te faciliteren. 

4. Ondanks de gevoelens van onrechtvaardigheid 
blijken de ouders, jongeren en kinderen nog steeds 
oplossingsgericht te denken en velen van hen 
beschikken over denk- en daadkracht om samen 
de schouders eronder te zetten. Dat verdient 
wederkerigheid. 

5. Randvoorwaarde voor succes is dat de inhoud 
en totstandkoming van regelingen plaatsvinden 
vanuit een intensieve samenwerking met ouders, 
jongeren en kinderen. Daarmee ontstaat een 
gevoel van gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid, 
begint vertrouwen te groeien, gaat kwaliteit en 
rechtvaardigheid niet ten koste van snelheid, en 
krijgt heling en bestendigheid voet aan de grond. 

6. Als rechters vastberaden samen kunnen werken 
in het doorbreken van patronen, dan verdient zo’n 
aanpak bijval15.

TOEPASSING



VOORBEELDEN

FORMATIEGESPREK 
Het formatiegesprek tussen ouders, jongeren en 
fractievoorzitters en secondanten heeft plaatsgevonden 
in verschillende sessies van gelijkwaardige dialogen 
op een neutrale plek. Alle aanwezigen keken daar met 
een goed gevoel op terug. Er ontstond verbinding en 
gezamenlijkheid.

PROJECT KOT ALMERE
In Almere hebben ouders een gelijkwaardige en 
overkoepelende belangenorganisatie opgezet die een 
vaste overlegstructuur voorzit in samenwerking met 
de lokale uitvoeringsorganisaties. Informatie wordt 
uitgewisseld en partijen werken nauw samen. Er 
worden lotgenoten bijeenkomsten georganiseerd en 
ouders en jongeren vinden steun bij elkaar.      

UITHUISPLAATSINGEN
Ouders en jongeren zijn bezig met het ontwerpen van 
oplossingen voor de uithuisplaatsingsproblematiek. 
Zij denken bijvoorbeeld na over de inrichting 
van speciale provinciehuizen waar aan autonome 
waarheidsvinding wordt gewerkt en rechtsbescherming 
plaatsvindt om een (dreigende) uithuisplaatsing of 
ondertoezichtstelling nog beter en genuanceerder te 
kunnen benaderen. Koester die bottom-up aanpak 
en haak daar in gelijkwaardigheid op aan, zodat een 
gezamenlijk project ontstaat.    



#6
ACTIVEER DE 

SAMENLEVING



SITUATIE TOEPASSING
Elke zaterdag staan tienduizenden 
vrijwilligers klaar om de sportvelden te 
bemensen. We ervaren dus op individuele 
basis de kracht van Nederland om er 
samen de schouders onder te zetten. De 
onderstroom van hulp en actie wordt op 
veel plekken in de maatschappij gevoeld. 
Maar tegelijkertijd proeven ouders en 
jongeren ook veel weerstand, onbegrip, 
onverschilligheid en onwetendheid over de 
situatie en gevolgen van de toeslagenaffaire 
voor individuele levens en de gehele 
maatschappij. 

De inzet van vrijwilligers kan helpen 
om de onderstroom van weerstand 
en maatschappelijke onwetendheid 
weg te nemen. Door ook inzet buiten 
overheidssystemen mee te nemen in de 
mogelijkheden, ontstaat weer de nodige 
verbinding tussen kinderen, jongeren 
en ouders en de samenleving, wat weer 
bijdraagt aan het herstel van vertrouwen 
en (emotioneel) herstel. Dit heeft ook een 
voorbeeldfunctie voor ambities op het 
gebied van menselijke dienstverlening en 
overheid.

1. Ga in gesprek met de filantropische sector om 
bewustzijn te creëren over deze affaire en de gevolgen 
voor mensen die in een kwetsbare situatie terecht zijn 
gekomen. Doel is om te kijken of zij kunnen worden 
meegenomen in lopende programma’s of dat nieuwe 
programma’s ontwikkeld kunnen worden. 

2. Mobiliseer de maatschappelijke betrokkenheid en 
belangeloze doe-kracht van relevante professionals 
op allerlei gebieden waar hulpverlening binnen 
bestaande systemen niet passend is of als 
concurrerend wordt ervaren.  

3. Stimuleer en ondersteun initiatieven vanuit 
kinderen, jongeren en ouders zelf die elkaar helpen 
met landelijke of lokale acties en projecten.

4. Faciliteer verbinding met kinderen, jongeren en 
ouders met burgerinitiatieven gericht op hulp zodat 
ze aansluiten op echte behoeften, en transformeren 
van aanbod-gedreven naar vraag-gestuurd.

5. Ontsluit creatieve uitingen die zijn gericht op 
collectief bewustzijn, waarheidsvinding en gedenken 
in gelijkwaardige gezamenlijkheid met kinderen, 
jongeren en ouders om de gevoeligheden en 
waardigheid van individueel emotioneel herstel in 
acht te nemen.

6. Faciliteer initiatieven vanuit kinderen, jongeren en 
ouders om in dialoog te gaan met relevante spelers 
zodat dialoog voor beide een manier kan zijn om 
wederzijdse erkenning van pijn en vergeving de kans 
te geven.



VOORBEELDEN

MOGELIJKE OPLOSSINGSRICHTINGPROBLEEMANALYSE

Herstel van gebitsverwaarlozing is vanwege 
alle verzekeringsperikelen een groot en 
complex probleem met grote administratieve 
lasten en veel gesignaleerde onmogelijkheden 
en versnippering.

Bestaande kennis en ervaring van experts 
zijn niet verbonden aan de affaire en de 
leefgebieden waarop hulp nodig is (wonen, 
financiën, werk, zorg en gezin).

Maatschappelijke initiatieven zijn niet 
verbonden aan de affaire waardoor 
waardevolle kennis niet ontsloten wordt.

Er is nog veel onbegrip en onwetendheid  bij 
instellingen, instantie en organisaties zoals 
deurwaarders, bewindvoering, GGZ en 
corporaties.

De ouders hebben met een private partij die in elke provincie 
een preventie-centrum opent, de afspraak kunnen maken 
dat alle kinderen driemaal per jaar een verzekerde preventie-
behandeling krijgen en dat de ouders worden doorverwezen 
naar een vast team van tandartsen en specialisten. Er komt 
daardoor één rekening voor de Belastingdienst van uitsluitend 
de onverzekerde zorg, die tegen een lager tarief wordt 
doorbelast.

Activeer bedrijven en experts met maatschappelijke 
betrokkenheid (zoals advocaten(kantoren), vastgoedspelers, 
(kinder)psychologen, accountants, (financiële) dienstverleners 
etc. om te bespreken hoe zij individueel of samen tot nut 
kunnen zijn om specifieke behoeften van kinderen, jongeren 
en ouders (sneller) in te vullen.

Maak verbinding met bestaande partnerships 
die met verwante vraagstukken bezig zijn, zoals de 
Schuldeiserscoalitie, Nederlandse Schuldhulproute (NSR), 
Sam& etc.

Zet breed in op het faciliteren van dialoogsessies tussen 
kinderen, jongeren en ouders als experts enerzijds en het 
maatschappelijk werkveld anderzijds. 



#7
ORGANISEER 

EMOTIONEEL HERSTEL 
VANUIT NEUTRALITEIT



SITUATIE TOEPASSING
Ouders hebben er behoefte aan dat 
emotioneel herstel en heling in alle stappen 
en onderdelen van het herstelproces op 
korte en lange termijn verweven zit. Het 
betekent voor iedereen iets anders en 
het heeft niet altijd een begin- en een 
einddatum. Dat geldt dus ook voor de 
manier en vorm waarop emotioneel herstel 
moet worden georganiseerd. Emotioneel 
herstel is nodig zowel op individueel niveau 
als in de relatie tot anderen. Vertrouwen 
is structureel beschadigd. Het is dus 
begrijpelijk dat geconstateerd wantrouwen 
richting de overheid in de weg staat aan het 
organiseren van emotioneel herstel binnen 
de overheid, zowel op landelijk als lokaal 
niveau. Ouders geven aan dat ze op alle 
niveaus behoefte hebben aan erkenning, 
menselijkheid, betrouwbaarheid, 
veiligheid, duidelijkheid en eerlijkheid. 
Ze zoeken daarom een neutrale basis van 
waaruit ze het contact met de overheid stap 
voor stap kunnen opbouwen. Erkenning 
van de kracht van lotgenotencontact en 
eigen regie zijn randvoorwaarden voor 
succes; daardoor krijgt emotioneel herstel 
en heling een kans.

1. Ontwerp een modelaanpak voor een (emotioneel) 
herstelproces gebaseerd op persoonlijk contact 
en verbinding van alle betrokkenen vanuit 
gelijkwaardigheid, laagdrempeligheid en vertrouwen. 

2. Organiseer uitvoeringscapaciteit binnen 
overheidsorganisaties door gelijkwaardige 
samenwerking aan te gaan met initiatieven 
van ouders en jongeren die verder zijn in hun 
herstelproces en als lotgenoten dichtbij de ouders en 
jongeren staan die hulp nodig hebben. 

3. Erken lotgenoten als volwaardige 
vertrouwenspersonen die een waardevolle 
brugfunctie vervullen tussen ouders en 
overheidsmedewerkers.

4. Ontwikkel binnen de modelaanpak 
competentieprofielen, handvatten en leertrajecten 
voor zowel lotgenoten als medewerkers binnen 
overheidsinstanties over de werkwijze. Zoek hiervoor 
samenwerking met gerenommeerde experts zoals 
bijvoorbeeld Movisie en Instituut voor Publieke 
Waarden (IPW) en wetenschappers.

5. Stel een vast aanspreekpunt aan binnen de 
overheidsinstantie (‘maatwerker’) die vanuit de 
hulpvragen van kind / jongere / ouder de juiste 
verbindingen kan leggen met hulpaanbod binnen en 
buiten de overheid.



6. Creëer een centrale infrastructuur die de 
overeengekomen werkwijze bewaakt van 
gelijkwaardige samenwerking tussen relevante 
betrokkenen zoals UHT, gemeente, VNG en ook 
de neutrale structuur (zie ‘7.’ in de kolom rechts). 
Dit bouwt voort op de bewezen aanpak van ‘whole 
system in the room’. Dit zorgt voor een gedeelde 
informatiebasis van waaruit een gemeenschappelijk 
beeld van de situatie ontstaat en die vertrouwen geeft 
aan degenen die hulp nodig hebben dat zij onderdeel 
van het proces blijven. 

7. Faciliteer een neutrale structuur die door 
kinderen, jongeren en ouders wordt vertrouwd. 
Eigen regie staat centraal in de governance van 
deze “thuisbasis”; zij worden ondersteund door 
mensen die vertrouwen genieten, een neutrale 
functie vervullen en ervaring hebben in uitvragen, 
verbinden en vertalen van menselijke inzichten naar 
oplossingen in de praktijk. 

VOORBEELDEN

MOGELIJKE OPLOSSINGSRICHTINGENOBSERVATIE

Ontwerp een meer helder 
en gezamenlijk (emotioneel)  
herstelproces gebaseerd 
op persoonlijk contact en 
differentiatie tussen ouders, 
jongeren en kinderen.

Het is nodig om (emotioneel) 
herstel en heling te 
institutionaliseren om 
bestendigheid te waarborgen

Modelaanpak herstelproces
Bij eerste contact: gedupeerde + lotgenoot als “maatje” om laagdrempelig 
verbinding te maken. Onderdelen: erkenning van rauwe emoties, luisteren 
zonder oplossen en formuleren van hulpvragen.  Het tweede contact: 
maatje + gedupeerde + “maatwerker” (=centraal aanspreekpunt overheid)
Bij het derde en volgende contacten: uitvoering van hulp en monitoring 
van voortgang en resultaten.

De onafhankelijke “thuisbasis” kan verschillende taken hebben, zoals:
1. kenniscentrum voor een gelijkwaardige en gezamenlijke aanpak en 
werkwijze; 2. coördinator van het activeren van de samenleving (zie 
aanbeveling #6) Mogelijke inspiratiebronnen die onderdelen kunnen 
helpen invullen: Raad voor Cultuur, Onderzoeksraad voor Veiligheid, 
Nationale Jeugdraad, Sociaal-Economische Raad.


