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Ouderpanel gedupeerden Kinderopvangtoeslag 

Ouderpanel gedupeerde Kinderopvangtoeslag.  
Verslag vergadering Ouderpanel overleg op 18 Januari 2023   
 
 
1. Welkom en opening. 
De voorzitter heet de aanwezigen en gasten welkom.  
 
2. Agenda 
2.1 De agenda wordt vastgesteld. 
 
2.2 Notulen van vergadering dd. 14-12-2022. 
De notulen van de vergadering wordt goedgekeurd. 

2.3 Adviezen bijeenkomst 14-12-2022. 
De reacties op de twee adviezen staat nog uit en volgt spoedig.       
 
Eerdere adviezen vanuit ouderpanel overleggen: 
Advies ouderpanel m.b.t. ex-partner regeling 
Advies 1: Kopieer niet 1 op 1 de bouwstenen van CWS bij de ex-partner regeling, maar kijk naar wat 
efficiënt is. De bochel van het wiel moet er wel uit.  
 
Tip-Signalen m.b.t. Project ouderinitiatieven: 
Tip-Signaal 1: Maak de uitvoering van het project ouderinitiatief niet te groot, maar houd het 
klein; de bedoeling is een korte, effectieve aanpak 
Tip-Signaal 2: Gebruik het geld niet aan onderzoeksbureaus en/of externen maar zorg dat het ten 
goede komt aan de doelgroep. Overigens is de crux dat de gedupeerde ouders en kinderen sneller en 
beter geholpen worden en zijn de ouderinitiatieven slechts aanvullend.  
Tip-Signaal 3: Let erop dat de ouderinitiatieven juist gebruikt kunnen worden door de gedupeerden 
die de steun hard nodig hebben. De groep dus die kwetsbaar is en niet de groep die “al op orde is en 
leuke dingen willen doen”. 
                                                                                       
3. Interne onderwerpen ouderpanel 
Verschillende interne onderwerpen aangaande het ouderpanel worden besproken, zoals de stand 
van zaken van de verschillende werkgroepen waaronder ondernemers. Daarnaast wordt 
kennisgemaakt met de nieuwe voorzitter en worden verwachtingen aangegeven.   
 
4. Facilitaire onderwerpen 
4.1 Het ouderpanel heeft in de komende periode verschillende overleggen vanuit de Werkgroepen 

gepland staan. Daarnaast spreekt het ouderpanel de Minster President op 13 februari 2023 en 
komt de Staatssecretaris Mw. de Vries in het ouderpanel overleg op 15 Februari 2023.  
 

5. Rondvraag en afsluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het overleg om 21.30 uur. De volgende 
virtuele reguliere vergadering is op 1 Februari 2023, waarna op 15 februari 2023 de LIVE vergadering 
zal plaatsvinden..  
 


