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Betreft: Wetgevingsoverleg Jeugd 23 november 2020 
 
 
Geachte leden, 
 
Op maandag 23 november heeft u een wetgevingsoverleg over het onderdeel Jeugd en             
aanverwante zaken van de begroting VWS 2021. Vanuit cliëntenraden in de jeugdzorg willen             
wij u enkele punten meegeven voor dit overleg. 
 
Het belang van medezeggenschap 
Met het wetsvoorstel ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ worden een           
aantal ingrijpende veranderingen voorgesteld om bijvoorbeeld inkoop en organisatie van          
specialistische hulp op regionaal en/of bovenregionaal niveau te beleggen. Zo bestaat het            
risico dat zorg voor kinderen, jongeren en ouders steeds verder weg komt te staan.  
 
In de Memorie van Toelichting staat dat jeugdigen, ouders en professionals op verschillende             
momenten en in verschillende fasen betrokken zijn bij het opstellen van de regiovisie door              
samenwerkende gemeenten. Jongeren en ouders krijgen een adviserende rol en zijn           
betrokken bij periodieke evaluaties (MvT, pag. 12). We zien tegelijk dat regio's dit recht op               
invloed volledig vrij kunnen organiseren. Voor jongeren en ouders is het nog niet helder hoe               
zij inspraak hebben, advies kunnen geven en hoe aan hen wordt teruggekoppeld wat             
daarmee gebeurt. 
 
Het doorlopend laten meepraten en meebeslissen, en het voortdurend toetsen van merkbare            
verbetering door jongeren en ouders met ervaring in de jeugdzorg draagt bij aan betere              
besluiten. En aan het afbakenen van de zorgvormen die regionaal georganiseerd moeten            
worden. Daarom zouden we graag zien dat met deze wetswijziging de samenwerking tussen             
organisaties en de medezeggenschap telkens weer als vertrekpunt wordt genomen. 
 
LOC Jeugd verzoekt u de minister te vragen om te waarborgen dat het recht op invloed goed                 
georganiseerd wordt door de regio’s en te verduidelijken op welke manier dit gebeurt. 
 
Relatie tussen geld en kwaliteit 
We zien een pijnlijk dilemma. Gemeenten komen structureel geld tekort en moeten            
bezuinigen. Maar tegelijkertijd hebben steeds meer kinderen en gezinnen hulp en           
ondersteuning nodig. We zijn blij te lezen dat gemeenten vanaf volgend jaar 300 miljoen aan               
extra middelen krijgen. LOC Jeugd signaleert al tijden dat de jeugdhulp is georganiseerd             
vanuit een grote aandacht voor de systemen en regelgeving. Zie ook onze reactie op de               
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internetconsultatie ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’. Dit leidt tot          
problemen:  

● de hulp sluit niet goed aan bij wat gezinnen nodig hebben,  
● er wordt onvoldoende samengewerkt om hulp te bieden aan gezinnen met           

meervoudige problematiek,  
● er zijn wachtlijsten en  
● veel kinderen, jongeren en ouders zijn ontevreden over de hulp die zij krijgen.  

 
Het systeem van jeugdhulp sluit niet aan op wat nodig is. Daarom hebben wij grote twijfels of                 
het extra geld tot een wezenlijke verandering leidt. Tot nu toe is de ervaring dat alleen het                 
veranderen van systemen niet leidt tot gewenste veranderingen. En dat extra geld dus niet              
per definitie leidt tot hulp en ondersteuning die aansluit bij wat gezinnen nodig hebben. 
 
LOC Jeugd verzoekt u de minister te vragen hoe de extra middelen zo worden ingezet dat ze                 
daadwerkelijk bijdragen aan betere jeugdzorg voor jongeren en ouders. Is het merkbaar?            
Gaat het beter met jongeren en ouders? Voelen zij zich goed? 
 
Tekort aan personeel blijvend probleem 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is heel duidelijk: het tekort aan medewerkers in de              
jeugdzorg is een groot probleem en wordt steeds meer zichtbaar. De wachtlijsten voor             
ondersteuning en behandeling groeien en kinderen krijgen niet tijdig de hulp die nodig is. Dat               
zorgt voor meer druk op de specialistische hulp. Maar voor deze hulp is er ook een wachtlijst.                 
Wetswijzigingen en extra middelen lossen die wachtlijst niet zomaar op. 
 
Het tekort aan professionals zorgt er voor dat de kwaliteit van de jeugdzorg niet meer               
gewaarborgd is. De mogelijkheid om als gezin te kiezen voor een hulpverlener waarmee je              
een klik hebt, staat onder druk. Het maakt het hebben van een goede relatie met een                
hulpverlener erg lastig. Juist die klik tussen gezin en hulpverlener is in onze ogen essentieel               
om te komen tot waardevolle jeugdzorg.  
 
Daarom pleiten we voor vernieuwing in opleidingen voor medewerkers in de jeugdzorg. Zij             
beginnen gemotiveerd aan een opleiding, maar raken gedurende die vier jaar           
gedemotiveerd. Ze zien de administratie, de werkdruk, de conflicten die kunnen ontstaan.            
Terwijl de kern van het werk - anderen helpen - uit het zicht verdwijnt. Opleidingen kunnen                
veel meer vanuit die bedoeling organiseren en hun curriculum daar op inrichten. Samen met              
ervaren en betrokken medewerkers en jongeren en ouders met ervaring in de jeugdzorg. 
 
LOC verzoekt u de minister te vragen om te blijven investeren in het werven en behouden                
van goed opgeleide professionals in de jeugdzorg en in opleidingen ervaringsdeskundigen           
meer dan nu te betrekken. 
 
Impact van de coronacrisis 
De coronacrisis heeft veel invloed op ons dagelijks leven. Tegelijk is het goed te beseffen dat                
voor jongeren en ouders in de jeugdzorg de gevolgen nog veel ingrijpender zijn. Door alle               
maatregelen hadden jongeren veel minder sociale contacten. Ze kregen geen mogelijkheid           
voor verlof of bezoek en konden niet meer naar school of dagbesteding. Daar kwam vaak               
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nog bij dat het persoonlijk contact met begeleiders of behandelaren veel minder was.  
 
De Inspectie concludeert terecht dat het belangrijk is om jongeren actief te betrekken bij het               
vormgeven en uitvoeren van (nieuwe) maatregelen en de mogelijkheden om het draagvlak            
voor deze maatregelen te vergroten. We zien in de praktijk dat jongeren hier ook om vragen.                
Het helpt hen in het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid. Maar ook om aandacht en               
begrip te hebben voor de impact van de maatregelen. Want de weerstand tegen de              
maatregelen neemt anders alleen maar toe. Het is goed als jeugdzorgaanbieders zich            
hiervan bewust zijn. En het helpt als de Kamer en minister zich hierover uitspreken. 
 
LOC verzoekt u de minister te vragen om ervoor te zorgen dat er helder wordt               
gecommuniceerd met kinderen, jongeren en ouders over de maatregelen. En dat zij worden             
betrokken bij de besluitvorming van aanvullende maatregelen in de jeugdzorg. 
 

Wij wensen u veel succes met het debat en de voorbereiding. Voor vragen of nader overleg 
kunt u contact opnemen met Stijn Zieleman: 06 50676563 of s.zieleman@loc.nl. 
 
Hoogachtend, 
 
Marthijn Laterveer 

 
Coördinator LOC Waardevolle zorg 
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