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Advies KOPP/KVO
Signalen vanuit Brede Raad 010
1 - Aanleiding en achtergrond
Kinderen van Ouders met Psychische Problemen/Kinderen van Verslaafde Ouders (KOPP/KVO)
vormen een kwetsbare groep. KOPP/KVO-kinderen lopen een groter risico om vroeg of laat
psychische problemen en/of een verslaving te krijgen, dan kinderen van ouders zonder psychische
en/of verslavingsproblemen. Het is daarom belangrijk om expliciete aandacht te hebben voor deze
groep.
Bij de Brede Raad 010 zijn diverse signalen binnengekomen dat de zorg aan KOPP/KVO op dit
moment tekortschiet. Vaak worden de ouders geholpen, maar door uiteenlopende redenen is er te
weinig hulp voor het kind. Ook gebeurt het soms dat er wel aanbod voor de kinderen is, maar dat zij
niet willen, of niet kunnen. Vanuit de Brede Raad 010 is een werkgroep gevormd om verhalen op te
halen en zo meer inzicht te krijgen in de problematiek. Voorliggend rapport geeft een beknopte
weergave van de bevindingen.

2 – Aanpak en werkwijze
Een werkgroep van de Brede Raad 010 heeft de afgelopen maanden diverse inspanningen verricht
om het probleem in kaart te brengen. In mei 2017 is de werkgroep gestart met een
probleemverkenning, gebaseerd op de eigen ervaringen van de leden. Vervolgens zijn de leden in
gesprek gegaan met ervaringsdeskundigen en professionals in hun netwerk. In augustus zijn de
bevindingen naast elkaar gelegd. Geconcludeerd werd dat de problematiek erg breed is en dat het
voor de werkgroep nog te onduidelijk is wat er vanuit de gemeente al bekend is op dit gebied en wat
er al wordt gedaan vanuit de gemeente.
De werkgroep is vervolgens in overleg gegaan met gemeente Rotterdam en heeft in november een
studieochtend bezocht die vanuit gemeente Rotterdam in samenwerking met Trimbos Instituut,
Indigo Preventie en Youz is georganiseerd.
Door de gepleegde inspanningen heeft de werkgroep een beter begrip van het probleem gekregen.
Op basis van deze bevindingen gaat de werkgroep opnieuw in overleg met gemeente Rotterdam om
te inventariseren welke vervolgstappen mogelijk (en zinvol) zijn.

3 – Resultaten
De diverse inspanningen van de werkgroep laten zien dat het probleem omvangrijk is. Minimaal één
op de zes kinderen heeft ermee te maken. Dat zijn gemiddeld vijf (!) kinderen per schoolklas. Het
thema staat daarom ook hoog op de agenda bij gemeente Rotterdam. Er is een breed aanbod
beschikbaar voor deze doelgroep. Dit aanbod wordt in opdracht van de gemeente georganiseerd
door Indigo en Youz.
Grootste probleem waar deze organisaties tegenaan lopen is dat het aanbod lang niet de hele groep
KOPP/KVO bereikt. De oplossingen die er zijn worden niet gevonden. Hiervoor zijn diverse redenen:
1. Kinderen zijn niet in beeld
 Hulpverlener heeft wel aandacht voor de ouder, maar niet/te weinig voor het kind
 Diverse organisaties werken niet voldoende samen
 Stigma: kinderen durven er niet over te praten
 Bewustwording en begrip: veel kinderen zijn zich niet bewust van hun situatie
2. Kinderen kunnen aanbod niet bereiken
 Reisafstand is te groot
 Er is geen geld om naar de hulpverlener te reizen
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 Kind is afhankelijk van ouder, maar ouder is niet in staat kind te brengen/helpen
3. Aanbod is niet geschikt voor het kind
 Kinderen met autisme of een licht verstandelijke beperking mogen niet deelnemen
Uit de gesprekken met de gemeente en de studieochtend is gebleken dat deze redenen bekend zijn
bij gemeente Rotterdam en de twee uitvoerende organisaties: Indigo en Youz. Er zijn dan ook al
diverse maatregelen genomen, zoals: de mogelijkheid om trajecten op locatie uit te voeren, het
vergoeden van een ov-chipkaart en het aanbieden van individuele begeleidingstrajecten. Helaas
hebben al deze maatregelen het probleem nog niet opgelost. Nog altijd wordt de doelgroep
KOPP/KVO te beperkt bereikt.

4 – Advies
De Brede Raad 010 heeft de indruk dat het probleem voldoende bekend is bij gemeente Rotterdam.
Met de uitvoerende organisaties Indigo en Youz heeft de gemeente Rotterdam een breed pakket aan
ondersteuning voor KOPP/KVO gerealiseerd. Toch denkt de Brede Raad 010 dat hier verbetering
mogelijk is. Er ligt met name een uitdaging op het bereiken van de hele groep KOPP/KVO. De
oplossing zou volgens de Brede Raad 010 bedacht moeten worden door de uitvoerende organisaties
Indigo en Youz. Uiteraard kan de gemeente daar als opdrachtgever op sturen.
Het lijkt erop dat de huidige ondersteuning te veel aanbodgericht is ontstaan. De Brede Raad 010
adviseert om dit om te draaien en meer uit te gaan van de specifieke vraag. Doe gedegen onderzoek
en breng daarmee de doelgroep goed in kaart. Probeer op basis daarvan aanbod te ontwikkelen dat
aansluit bij de wensen en behoeften van deze groep.
De Brede Raad 010 signaleert daarnaast twee thema’s waar mogelijk kansen liggen:
1. Scholen: Scholen zijn bij uitstek een plek waar de doelgroep KOPP/KVO gevonden kan
worden en waar daarom onderzoek naar deze groep gedaan kan worden. Daarnaast is het
aan te bevelen om voorlichting op scholen te geven om bewustwording en begrip te
creëren.
2. Integrale samenwerking: diverse organisaties die in aanraking komen met KOPP/KVO zouden
beter met elkaar moeten samenwerken om de kinderen toe te leiden naar hulp, de Brede
Raad 010 denkt daarbij bijvoorbeeld aan huisartsen, scholen en wijkteams.
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