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Reacties opgesteld door ouders 
op de negatieve uitslag van de aanbesteding  

‘ondersteuning ouders in het buitenland (OTB)’  
22 april 2022 

 
Instituut Publieke Waarden (IPW) en Number 5 Foundation hebben samen met 
een deskundig consortium van Stichting Vluchtelingenwerk, Rode Kruis en Unicef 
een concreet plan gemaakt voor de ondersteuning van de naar schatting 2500 
ouders die naar het buitenland zijn gevlucht. In de voorgestelde aanpak werken 
gedupeerde ouders en jongeren als getrainde herstelexperts gelijkwaardig 
samen met professionele case managers van IPW. De rol van herstelexperts is 
cruciaal om het vertrouwen te winnen van mensen en in het onderhouden van 
contact. 
 
Allerlei ouders uit verschillende ouderinitiatieven zijn onderdeel geweest van de 
totstandkoming van het plan. Wij zijn er trots op dat ons plan hierin 
onderscheidend is van de andere twee plannen, zo is ons door de aanbesteders 
verteld. Het is ons helaas niet gegund om deze opdracht toevertrouwd te 
worden. Dit heeft veel losgemaakt bij ons en niet-ouders. In het kader van de 
transparantie delen we zowel ons plan als de reacties op de afwijzing. 

___________________________ 
 

Reacties van diverse groep meedenkers 
Onderstaande reacties komen van een diverse groep en bestuurders, 
hulpverleners en vertegenwoordigers van toonaangevende 
maatschappelijke organisaties die veel ervaring hebben met de overheid 
en samen met ouders en jongeren hebben meegedacht over de juiste 
aanpak van de dienstverlening. 
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“Ik begrijp de grote teleurstelling en bewonder de vechtlust. Het lijkt er op dat 
‘onze’ aanpak gelegd is langs ‘oude’ maatstaven. En dan ligt de uitkomst bijna 
bij voorbaat vast. De aanhouder wint en de aanpak is de juiste.”  
 
“Wat enorm balen zeg. Voelt echt als onrechtvaardig dat je helaas ook 
aanvoelde. Slecht signaal naar de ouders, heel slecht en onbegrijpelijk 
ook.” 
 
“Wat een aanfluiting. Je vraagt je werkelijk af waar het lerend vermogen 
én het inzicht is om nu een bewuste keuze te maken het anders aan te 
pakken. Kan me levendig voorstellen wat voor teleurstelling dit moet zijn. 
Het ‘niet loslaten’ is bij jou in goede handen, laat weten als we iets 
kunnen doen.”  
 
Als ik zo hun feedback lees, denk ik niet dat ze snappen dat ze de plannen bekijken door hun 
eigen bril, hun eigen aannames en eigen denkfouten. Zonder na te denken dat deze 
verkeerde logica precies is wat deze aanpak doorbreekt.”  
 
“Zeer ontgoochelend. Onbegrijpelijk dat men zo een mooi en relevant een innovatief 
concept laat sneuvelen. Dit zegt ook iets over het onfortuinlijke traject van een 
aanbesteding, die met name gericht is op harde criteria en zachte zoals vertrouwen bij 
betrokkenen) niet echt waardeert. Ik snap de diepe teleurstelling. Tegelijk goed te horen dat 
het op plekken goed gaat, hopelijk brengt dat wat teweeg. Ik denk verder heel graag mee 
om op een andere wijze alsnog de zeer noodzakelijke omslag te stimuleren en te 
verwezenlijken.” 
 
“Hoe kun je als overheid deze kans laten lopen om het vertrouwen van ouders 
terug te winnen… Het lag op een presenteerblaadje maar misschien herkenden 
ze het presenteerblaadje niet. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit? 
Onvoorstelbaar.”  
 
Wat	een	tegenvaller…	Hiermee	komt	geen	einde	aan	een	beweging	die	in	gang	is	gezet.	
We	staan	misschien	pas	aan	het	begin,	de	uitkomst	van	de	aanbesteding	lijkt	dit	te	
bevestigen,	maar	er	zijn	lichtpuntjes.	Je	noemt	Almere	als	voorbeeld,	maar	ook	onze	
gezamenlijke	voorbereiding	heeft,	in	ieder	geval	bij	mezelf	en	waarschijnlijk	ook	bij	
anderen,	het	inzicht	doen	groeien	dat	we	een	begrip	als	gelijkwaardigheid	soms	wat	
gemakkelijk	in	de	mond	nemen,	zonder	daar	daadwerkelijk	vorm	en	inhoud	aan	te	
geven.	Ik	voel	me	hier	nu	zeker	toe	aangespoord.	Kortom,	het	gedachtegoed	verspreidt	
zich.	
	
“Ik	denk	niet	dat	het	besef	diep	genoeg	gaat	dat	de	overheid	nog	steeds	de	
dader	is	in	deze	slepende	kwestie.	En	dat	juist	een	hele	andere	manier	van	
opereren	daarom	gepast	is.	Jammer	dat	ze	die	bescheidenheid	niet	
hebben.”		
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Reacties van jongeren en ouders 
Onderstaande reacties komen van een diverse groep gedupeerde ouders 
en jongeren die vanuit ervaring, kennis, denkkracht en professionele 
kunde dé experts zijn op het gebied van ondersteuning van ouders. Velen 
van hen hebben ook veel contacten met ouders die naar het buitenland 
zijn gevlucht. Zij zetten hun kennis en kunde in om tot oplossingen te 
komen die aansluiten op de (on)zichtbare behoeften van ‘gedupeerden’ in 
de kinderopvangtoeslagaffaire.  
 
“Het	ziet	eruit	alsof	ze	meest	risicoloze,	kant	en	klaar	plan	willen	hebben.	“	
	
“Voor het toeslagenschandaal waren al deze ouders ofwel heel hard aan het werk voor hun 
gezinnen of ze waren aan het studeren om hun gezinnen een zonnige toekomst te geven. Ik 
vraag me ernstig af of de Belastingdienst of gemeenten dit misschien vergeten is… Dat zou 
ze doen realiseren dat deze gezinnen niet zwak of zielig zijn, maar hardwerkende burgers die 
ondanks de rampspoed waar ze in beland zijn ook nog steeds rechtop staan.” 
 
“De strijd om herstel voor alle gezinnen zal nooit gebeuren. Deze 
afwijzing is dan ook het toonbeeld voor het ontmoedigingsbeleid wat de 
Overheid voor ogen heeft.” 
 
“Ik zal heel eerlijk zijn als ik zeg dat ik al de kriebels kreeg bij het woord 
aanbesteding.. ik heb er in mijn werkveld al een hoop mee te maken gehad en 
het selectieproces waarvan ze zeggen een zo eerlijk mogelijke selectie te maken 
van meerdere factoren zoals kwaliteit en prijs van zo'n aanbesteding als wordt in 
elkaar gezet door 'onafhankelijke' mensen. Eigenlijk gaat het daar dus al fout... 
Bij het in elkaar zetten van de selectieprocedure van zo'n aanbesteding hadden 
al mensen zoals jij en ik gehoord moeten worden. In het beoordelingsteam 
hadden mensen zoals jij en ik moeten zitten. Niet mensen die denken te weten 
wat het beste voor ons is. Ik kan hier echt een heel stuk over schrijven zo 
onbegrijpelijk vind ik de manier waarop dit is gegaan. Wel respect dat jullie het 
zeker een poging gegeven hebben.”	
 
“Door onze aanbesteding niet als een gelijkwaardig plan te beoordelen is 
het vertrouwen op een eerlijk en goed herstel en daarbij het vertrouwen 
in de overheid totaal verdwenen.” 
 
“Door het herstel voor de ouders in het buitenlandse aan te besteden, 
voel ik me meer een bouwpakket dan mens…” 
 
De label met ‘geen hulp willen’ is hún werkelijkheid. Het gaat om geen 
hulp willen van de overheid. Maar dat is iets heel anders dan geen hulp 
willen. Wat een gepruts.” 
 
“Hoezo, een risico om met herstelexperts te werken. Werken met case managers en 
hulpverleners die niet snappen wat er gaan is, is een bewezen risico, anders waren we al 
verder in de herstelprocessen. Weer projecteren ze hun logica op ons terwijl wij hebben niets 
hebben misdaan. Wie is nou een risico?” 
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“Wat gebeurt er met de aanbesteding nu deze gegund wordt door aan een 
adviesbureau: we mogen de herstelexperts niet wijzer maken en strooien 
wat as in de ogen om ze stil te houden.” 
 
“We maken de opdracht níet te groot! Ze weten niet dat 1 ding 
nog niet eens de start is van een begin van herstel voor deze 
gezinnen.  Er is geen feeling met herstel van deze groep.” 
 
“Ze vergelijken appels met peren en laten de diamanten vervolgens 
liggen!” 
 
“Ons betichten van problematiseren? Wat geeft hen het recht om te 
pretenderen te weten wat ‘het probleem’ is? We zijn niet in hokjes van 
zwaar, mild en licht te stoppen.”  
 
“Liever duurkoop en controle dan goedkoop en herstel…” 
 
“Al met al overheerst de volgende gedachte: we hebben deze strijd 
verloren, maar we laten ons niet meer in het hokje “slachtoffer” 
terugduwen. Klaar daarmee.”  
 
 
 
 
 
  
 
 

 


