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Amsterdam, 13 maart 2023 
 
Vertrek Anne Martien van der Does 
 
Geachte Raadsleden,  
 
De jeugd heeft de toekomst en investeren in de jeugd is investeren in de maatschappij van de 
toekomst. Deze uitspraken horen en doen we vaak. Maar handelen we hier ook naar en zetten we alles 
op alles om toekomstige generaties een goede start te bieden? Respecteren we hun recht om veilig, 
onbekommerd en gezond te kunnen spelen en op te groeien zonder armoede en geweld? In een 
wereld waarin ze kunnen zijn wie ze zijn, kinderen met een eigen mening? 
 
Als eerste gemeentelijke kinderombudsman heb ik de afgelopen acht jaar veel verhalen gehoord van 
kinderen en ouders, vaak over de invulling van de jeugdhulp die ze in opdracht van de gemeente 
ontvangen. Maar ook andere onderwerpen kwamen aan bod, zoals woon- en /of geldproblemen, 
complexe omgangsregelingen of moeilijkheden rond school. Er is sinds 2015 veel gebeurd en de 
problemen rond jeugdzorg zijn helaas steeds groter geworden. Samen met mijn collega’s heb ik vele 
situaties onderzocht en gesproken met kinderen en hun ouders, maar ook met beleidsmakers en 
uitvoerders. Ik heb gezien, gehoord en geproefd hoe er lokaal, regionaal en landelijk dagelijks 
geworsteld wordt met de uitvoering van regels enerzijds en de behoefte aan maatwerk anderzijds. Ik 
zag organisaties samen, tegen en langs elkaar werken. Waarbij de intenties goed waren, maar kinderen 
uiteindelijk toch de dupe werden.  
 
“Kinderrechten en de waarborging daarvan moeten onderdeel uitmaken van het DNA van de 
gemeente” schreef ik in mijn Kinderrechtenscan van mei 2020. Er wordt ook in 2023 nog teveel beleid 
gemaakt en uitgevoerd zonder dat de belangen van kinderen een eerste overweging zijn. Dat blijvend 
onder de aandacht brengen van alle spelers in de gemeente is een uitdaging. Een uitdaging waarvoor 
na acht jaar een nieuwe frisse blik en aanpak goed is.  
 
Voor mij is daarom het moment aangebroken om afscheid te nemen als gemeentelijke 
kinderombudsman en plaatsvervangend ombudsman. Ik wil graag ruimte maken voor een bevlogen 
opvolger die met nieuw elan en een eigentijdse visie op het ombudswerk ons werk kan voortzetten. 
Daarnaast biedt dit afscheid mij persoonlijk de ruimte om na een werkzaam leven van meer dan 40 
jaar een stapje terug te doen. 
 
Met deze brief spreek ik mijn dankbaarheid uit voor het vertrouwen dat ik ruim acht jaar lang van uw 
raden én van de inwoners van de metropoolgemeenten Amsterdam mocht ontvangen. Ik koester de 
vele mooie contacten die ik maakte en de verhalen die ik hoorde. Vooral de verhalen die kinderen mij 
zelf vertelden zullen mij bijblijven. Mijn motto is en blijft om niet over maar met kinderen te praten, zij 
weten heel goed wat ze nodig hebben. 
 
Het welzijn van onze kinderen gaat mij enorm aan het hart en ik zal daarom na mijn afscheid op 
bescheidener schaal bij kinderen betrokken blijven. Ik blijf kinderrechter in Rotterdam en behulpzaam 
bij verschillende Amsterdamse onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen, zoals de buurtrechter in 
Venserpolder en het Kinderbeestfeest.  
 
Ik heb het presidium gevraagd mijn dienstbetrekking per 1 oktober a.s. te beëindigen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Anne Martien van der Does 
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