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Geachte  

 

Met deze brief laten wij u weten dat de Nationale ombudsman en de 

Kinderombudsman een onderzoek uit eigen beweging starten naar de begeleiding 

van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (hierna: amv's) met een 

verblijfsstatus, bij en na hun overgang naar meerderjarigheid. Het ministerie van 

Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor amv's. Daarom gaan wij ook graag in 

gesprek met uw organisatie. 

In deze brief staat een toelichting op het onderzoek en op de wijze waarop wij uw 

organisatie willen betrekken. 

 

Aanleiding voor het onderzoek 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de overgang naar meerderjarigheid voor veel 

amv's met een verblijfsstatus moeizaam verloopt.1 Tot hun 18e zijn er veel 

voorzieningen, maar daarna stopt deze hulp. Ze vallen terug op reguliere 

voorzieningen vanuit gemeenten. Uit onderzoek blijkt onder meer dat de tijd voor 

amv's om zich voor te bereiden op zelfstandigheid in een onbekende samenleving 

vaak te kort is. Ook de overgang van de begeleiding door Nidos naar gemeenten 

verloopt niet altijd goed. Een deel van de amv's raakt in financiële en psychische 

problemen. 

Deze jonge mensen zijn en blijven in Nederland en moeten onder uitdagende 

omstandigheden, zonder hulp van familie, volwassen en zelfstandig worden. Het is 

daarom in het belang van de jongeren én in het belang van de samenleving dat zij 

daarin op een passende manier begeleid worden.  

 

Doel en onderzoeksvraag 

Met dit onderzoek willen de Nationale ombudsman en Kinderombudsman meer 

inzicht krijgen in de ervaringen van amv's rondom en in de eerste jaren na hun 18e 

levensjaar. Daarnaast moet het onderzoek een beeld geven van de wijze waarop de 

begeleiding door Nidos en gemeenten is vormgegeven. Zo willen we in kaart brengen 

in hoeverre de huidige werkwijze en de behoeften van amv's op elkaar aansluiten en 

welke verbeteringen mogelijk zijn. Daarbij wordt ook gekeken naar de rol van het Rijk 

als stelselverantwoordelijke. 

 

De centrale onderzoeksvraag luidt: 

Welke belemmeringen ervaren amv's met verblijfsstatus rondom en in de eerste jaren 

na de overgang naar meerderjarigheid? Welke oplossingen en ondersteuning 

verwachten zij en wat mogen zij in redelijkheid van gemeenten en van Nidos 

verwachten? Wat hebben gemeenten nodig om daaraan te voldoen? 

 

Opzet van het onderzoek  

In het komende half jaar spreken onze medewerkers met amv's, hun hulpverleners, 

gemeenten en Nidos. Daarmee beogen wij een beter beeld te krijgen van de 

 
1 Bijvoorbeeld: UNHCR (2019) 'Children first'. Dit geldt ook voor amv's zonder een verblijfsstatus. Gelet 
op het verschil in problematiek, focussen wij ons onderzoek op de amv's met een verblijfsstatus. 
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ervaringen en behoeften van amv's en de aanpak en ervaringen van gemeenten en 

Nidos. En willen we knelpunten en goede ervaringen in beeld brengen.  

Vervolgens gaan wij in gesprek met medewerkers van uw ministerie en met de 

andere betrokken ministeries, zoals het ministerie van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We willen met hen praten over welke rol is 

weggelegd voor het Rijk als stelselverantwoordelijke. De bevindingen van de 

Nationale ombudsman en Kinderombudsman zullen mogelijk aanknopingspunten 

bieden om vervolgens in een ronde tafel met hulpverleners, gemeenten, Nidos en de 

stelselverantwoordelijken te praten over oplossingen. De verwachting is dat het 

onderzoek in het najaar van 2021 zal worden afgerond. 

 

Contact 

Onze medewerkers zullen in het voorjaar contact opnemen met onze contactpersoon 

van uw organisatie,                     om afspraken in te plannen. Een kopie van deze 

brief sturen wij ook naar  

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt 

u contact opnemen met: 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Nationale ombudsman, 

 

 

 

Reinier van Zutphen 

 

 

 

 

Margrite Kalverboer 

de Kinderombudsvrouw 
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