
De procedure benoeming Kinderombudsman 

Bij de procedure voor de benoeming Kinderombudsman zijn, zoals gebruikelijk bij 

de benoeming van een substituut ombudsman, de volgende stappen doorlopen. 

 

Start procedure 

Vanaf de zomer 2015 heeft een reeks vertrouwelijke gesprekken plaatsgevonden 

tussen de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Tweede Kamer. 

Na deze gesprekken is de procedure voor de werving en selectie van een nieuwe 

Kinderombudsman gestart met een openbare brief van de Nationale ombudsman 

aan de Kamervoorzitter van 18 januari 2016. 

 

Vervolgens heeft de Nationale ombudsman op 16 februari 2016 overlegd met de 

subcommissie Benoeming Kinderombudsman over het functieprofiel, de 

procedure voor de vervulling van de vacature en over de advertentietekst. 

 

Advertentie 

Op vrijdag 19 februari is de vacaturetekst gepubliceerd op de website van de 

Nationale ombudsman. Op 20 februari is de advertentie verschenen in de 

Volkskrant, het NRC en Trouw. Ook heeft de advertentie gestaan op de website 

van de Kinderombudsman en is er in social media aandacht aan besteed. De 

reactietermijn eindigde op 5 maart. In de periode tussen 20 februari en 5 maart 

heeft mevrouw van Rijnen van het werving- en selectiebureau VanderKruijs dat 

het selectieproces ondersteunde, meerdere kandidaten actief benaderd. In totaal 

zijn er 97 sollicitatiebrieven binnengekomen (van 52 vrouwen en 45 mannen).  

 

Gesprekken 

Vijf kandidaten (3 vrouwen en 2 mannen) zijn uitgenodigd voor een gesprek met 

de selectie-adviescommissie op maandag 14 maart. Deze commissie bestond 

naast de Nationale ombudsman uit substituut ombudsman mevrouw J. Sylvester 

en drie externe leden:  

- mevrouw M.A.C. Keijzer, bestuurslid belangenbehartiging Nationale Jeugdraad 

(NJR) 

- de heer A.L.M van Rest, directeur Defence for Children 

- en de heer J.E. Doek, emeritus hoogleraar familie- en jeugdrecht aan de Vrije 

Universiteit en voorzitter VN-Comité voor de Rechten van het Kind in de periode 

2001-2007. 

Deze drie externe leden zijn door de Nationale ombudsman benaderd vanwege 

hun deskundigheid. Zij hebben de Nationale ombudsman op persoonlijke titel 

geadviseerd. Mevrouw van Rijnen (VanderKruijs) was ook aanwezig bij de 

gesprekken met de vijf kandidaten. 

 

Drie kandidaten bleken het beste te voldoen aan het functieprofiel. Met hen heeft 

de Nationale ombudsman een vervolggesprek gevoerd op vrijdag 18 maart. Aan 

de gesprekken namen ook deel de communicatieadviseur van de 

Kinderombudsman en de voorzitter van de Ondernemingsraad van het bureau 

Nationale ombudsman. Daarnaast was mevrouw van Rijnen (VanderKruijs) bij de 

vervolggesprekken aanwezig. 

 



Lijst van aanbeveling aan de Kamervoorzitter 

Op 21 maart heeft de Nationale ombudsman in een vertrouwelijke brief aan de 

Kamervoorzitter drie kandidaten aanbevolen, die allen voldoen aan het 

functieprofiel Kinderombudsman. De Nationale ombudsman heeft in een 

vertrouwelijk gesprek met de subcommissie Benoeming Kinderombudsman de 

gevolgde procedure toegelicht. Ook heeft hij aangegeven waarom hij elk van de 

drie kandidaten geschikt vindt als Kinderombudsman. 

 

Tweede Kamer 

De subcommissie Benoeming Kinderombudsman heeft op 24 maart 2016 

gesprekken gevoerd met de drie kandidaten die door de Nationale ombudsman 

zijn aanbevolen. Op 31 maart 2016 heeft de subcommissie verslag uitgebracht 

over de gevolgde procedure en de voordracht aan de vaste commissies voor 

Binnenlandse Zaken en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze 

commissies hebben vervolgens op 31 maart 2016 besloten tot de volgende 

voordracht:  

1. mevrouw prof. dr. mr. M.E. Kalverboer, bijzonder hoogleraar Kind, 

Pedagogiek en Vreemdelingenrecht, Rijksuniversiteit Groningen; 

2. mevrouw mr. drs. E.C.C. van Os, onderzoeker bij het Onderzoeks- en 

Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht, Rijksuniversiteit 

Groningen.  

Hierbij hebben de commissies een voorkeur uitgesproken voor de eerste 

kandidaat op de voordracht, mevrouw Kalverboer. 

 

Nieuwe Kinderombudsman 

Op dinsdag 5 april heeft de Tweede Kamer gestemd over deze voordracht. 

Uitkomst van deze stemming is dat mevrouw Kalverboer is benoemd tot 

Kinderombudsman. Zij wordt zo spoedig mogelijk beëdigd. 

 

 

 


