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Betreft: Algemeen overleg Jeugd 
 
 
Geachte leden, 
 
Op dinsdag 23 juni heeft u een debat over jeugdhulp, kindermishandeling en huiselijk             
geweld: het algemeen overleg Jeugd. Vanuit jongeren, ouders en cliëntenraden in de            
jeugdzorg willen wij u enkele punten meegeven voor dit debat. 
 
Continuïteit en stabiliteit voor jongeren en ouders 
De Arbeidsmarktagenda Jeugdhulp is een stap in de goede richting om de verschillende             
problemen in de jeugdzorg aan te pakken. Door problemen zoals werkdruk, verloop en             
tekorten wordt nog te vaak vergeten waar het echt om draait: waardevolle jeugdzorg: hulp en               
ondersteuning die bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren, en die             
aansluit bij wat voor hen en voor hun (pleeg)ouders belangrijk is. Al eerder signaleert en               
adresseert LOC de tendens om jeugdzorg te organiseren en verbeteren vanuit een grote             
aandacht voor de systemen en de regelgeving. Terwijl persoonlijke relaties die jongeren en             
ouders aangaan met hun professionals het meest belangrijk zijn. 
 
Jeugdzorg is mensenwerk, met een kwetsbare doelgroep die vraagt om continuïteit en            
stabiliteit. De transformatie van de jeugdzorg heeft impact op werkgevers, budgetten en            
professionals. Met alle effecten van dien op de doelgroep van de jeugdhulp. We zien, lezen               
en horen dat de continuïteit (en daardoor de kwaliteit) van zorg en zorgrelaties te weinig               
gewaarborgd wordt. Jongeren worden nog steeds met te veel verschillende professionals           
geconfronteerd. Met als gevolg dat de hulp aan kinderen en jongeren gefrustreerd wordt.  
 
Wilt u de ministers De Jonge en Dekker vragen de noodzaak te onderschrijven van              
continuïteit en stabiliteit in de jeugdhulp? 
 
Ondersteuning na je 18e 
Jongeren zonder geschiedenis in de jeugdzorg vinden het vaak al lastig genoeg om de              
eerste stappen richting volwassenheid te zetten. Degenen met ervaring in de jeugdzorg            
kunnen lang niet altijd terugvallen op hun gezin of een sterk sociaal netwerk om hen hierbij te                 
helpen. Zij zijn vanaf hun 18e in hun eentje verantwoordelijk voor het regelen van werk,               
verzekering, huisvesting en onderwijs. LOC heeft, samen met partijen als Defence for            
Children en het Jeugdwelzijnsberaad, vaker gevraagd om continuïteit van jeugdzorg na de            
18e verjaardag. Jongeren hebben baat bij een geleidelijke overgang naar volwassenheid en            
een goede overdracht van hun zorg. Geen harde knip.  
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Het is goed om te zien dat de minister waarde hecht aan spreken mét jongeren in plaats van                  
over jongeren en hen ook betrekt in het besluitvormingsproces. LOC vindt dat het luisteren              
naar, en het open staan voor oplossingen van deze jongeren leidt tot waardevolle en dus ook                
betere zorg. Zorg die bijdraagt aan hun ontwikkeling en die aansluit bij wat voor hen               
belangrijk is. 
 
Wilt u de ministers De Jonge en Dekker vragen om er actief op toe te zien dat deze jongeren                   
als ervaringsdeskundigen in staat worden gesteld hun belangen te blijven behartigen? 
 
 
Merkbaar beter 
We streven er allemaal naar dat de verbeterprogramma’s in de jeugdzorg merkbaar zullen             
zijn in het dagelijks leven van jongeren en ouders. Voor professionals moeten de             
verbeteringen ook merkbaar zijn, zodat zij hun werk kunnen doen op een manier die bij hen                
en bij jongeren en ouders past. Om dat te bereiken, ontstaan er allerlei nieuwe spelregels,               
protocollen, afspraken, normen en regionale entiteiten. Volgens ons goede omstandigheden          
om goede zorg te organiseren. Allemaal vanuit de oprechte bedoeling om het goede voor              
jongeren, ouders en professionals te doen.  
 
De jongeren en ouders die gebruik maken van jeugdzorg willen dat het merkbaar beter met               
hen gaat. Merkbaar voor hen is vaak: gaat het beter met mij? Voel ik me goed? Helpt de                  
behandeling? Op dat microniveau wordt echter niet tot nauwelijks getoetst of alle            
maatregelen ook helpend zijn. Het gaat om lange vragenlijsten waarin (rapport)cijfers leidend            
zijn. In de discussie over het organiseren van goede zorg is het essentieel om inzicht te                
hebben in wat ‘merkbaar beter’ voor kinderen, jongeren en gezinnen betekent. Hierdoor            
moeten we ons blijven afvragen of we met elkaar echt ‘het goede’ doen. 
 
Wilt u de ministers De Jonge en Dekker vragen of en hoe er onderzoek plaatsvindt naar wat                 
merkbaar betekent voor jongeren en ouders met ervaring in de jeugdzorg? 
 
Zoals gezegd geloven wij dat de maatregelen worden voorgesteld vanuit de oprechte            
bedoeling om de beste jeugdzorg voor jongeren en ouders te organiseren. Het is van belang               
om samen met alle betrokken partijen de effectiviteit van de gewenste veranderingen te             
blijven monitoren. 
 
Wilt u de ministers De Jonge en Dekker vragen hoe gecontroleerd gaat worden dat de               
gewenste veranderingen ook leiden tot merkbare verbeteringen? 
 
Jongeren en ouders uitgesloten van besluitvorming  
De coronacrisis heeft veel invloed gehad op het dagelijks leven. Voor jongeren in de              
jeugdzorg zijn de gevolgen nog veel ingrijpender geweest. Dankzij de coronamaatregelen           
hebben deze jongeren minder sociale contacten, krijgen ze geen verlof of bezoek en kunnen              
ze niet meer naar school of dagbesteding. Daar komt vaak nog bij dat het persoonlijk contact                
met begeleiders of behandelaren veel minder is geworden.  
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We zien dat jongeren en hun ouders vaak niet bij deze beslissingen betrokken zijn. Terwijl zij                
juist op ingrijpende beslissingen, zoals het sluiten van een instelling voor bezoek, invloed             
verdienen. En wettelijk zelfs hebben. Uit de praktijk blijkt dat jongeren graag mee willen              
denken over nieuwe regels en activiteiten. Het is immers hun woonomgeving. LOC vindt dat              
deze jongeren of hun ouders altijd invloed moeten hebben op de zorg en ondersteuning die               
ze krijgen. Maar wij vinden ook dat het persoonlijk contact met de professional in stand moet                
worden gehouden. Enkel op die manier houden we waardevolle jeugdzorg tijdens een crisis             
als deze in stand. 
 
Wilt u de ministers De Jonge en Dekker vragen om ervoor te zorgen dat jongeren en ouders                 
zelf ook betrokken worden bij de besluitvorming om instellingen al dan niet te sluiten voor               
bezoek?  
 
 
Tot slot 
Wij zien het als een gemiste kans als beleidsmakers en professionals niet structureel gebruik              
maken van de ervaringen en ideeën van betrokken jongeren en ouders. De betrokkenheid en              
medezeggenschap van jongeren en ouders kan altijd een zetje in de goede richting             
gebruiken. LOC draagt daar graag een steentje aan bij. 
 
Wij wensen u veel succes met het debat en de voorbereiding. Voor vragen of nader overleg                
kunt u contact opnemen met Stijn Zieleman, adviseur voor LOC. Hij is bereikbaar via              
s.zieleman@loc.nl of 06 50 67 65 63. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Thom van Woerkom 
Coördinator medezeggenschap 
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