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Utrecht, 13 november 2019  
Betreft: Wetgevingsoverleg onderdeel Jeugd begroting VWS en J&V

 

Geachte leden, 

Op maandag 18 november heeft u een wetgevingsoverleg over het onderdeel Jeugd en             
aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020. Voor veel van de ouders en               
jongeren uit het netwerk van LOC is dit een zeer belangrijk onderwerp. Namens hen wil ik u                 
een aantal punten meegeven voor tijdens dit overleg. 
 
Persoonlijke relaties centraal
Naar aanleiding van het rapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd heeft de           
minister een aantal veranderingen voorgesteld. De decentralisatie van de jeugdzorg wordt           
deels teruggedraaid en zwaardere zorgtaken worden overgedragen aan een veertigtal          
regionale verbanden. Minder kosten en minder administratielast, zo is het idee. Maar meer             
geld en minder administratieve lasten alleen is niet genoeg om de jeugdzorg structureel te              
verbeteren. Om de zo gewenste zorg op maat te kunnen leveren. Voor kinderen, jongeren en               
ouders die te maken hebben met de jeugdzorg zijn de persoonlijke relaties die zij aangaan               
met hun professionals het allerbelangrijkste. Wij zouden dan ook graag zien dat tijdens het              
vormgeven van de jeugdhulp de aandacht voor relaties en het werken aan het verbeteren              
van wederzijds vertrouwen telkens weer als vertrekpunt wordt genomen. 
 
LOC verzoekt u de minister te vragen om bij het nadenken over het verbeteren van de                
jeugdzorg uit te gaan van de persoonlijke relaties tussen kinderen, jongeren en ouders uit de               
jeugdzorg en hun hulpverleners. 
 
Tekort aan professionals 
Er is een groot tekort aan professionals binnen de jeugdzorg. Hierdoor groeien de             
wachtlijsten voor ondersteuning en behandeling en krijgen kinderen niet de hulp die nodig is.              
Hierdoor verergert de problematiek. Als gevolg hiervan moet er meer intensieve en            
specialistische hulp worden ingezet. Ook voor deze hulp is er echter een wachtlijst. Het              
tekort aan hulpverleners zorgt er voor dat de kwaliteit van de jeugdzorg niet meer              
gewaarborgd is. De mogelijkheid om als gezin te kiezen voor een hulpverlener waarmee het              
klikt staat onder druk. Het maakt het hebben van een goede relatie met een hulpverlener               
lastiger. Een klik, een goede relatie tussen gezin en hulpverlener is essentieel. 
 
LOC verzoekt u de minister te vragen om te blijven investeren in het werven en behouden                
van goed opgeleide professionals in de jeugdzorg. En ervoor te zorgen dat er tijdens hun               
opleiding aandacht is voor het perspectief van kinderen, jongeren en hun ouders. 
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Volwaardig betrekken van kinderen, jongeren en ouders bij beleid en uitvoering  
Veel jongeren en ouders in de jeugdzorg voelen zich niet gehoord waar het om het               
vormgeven van hun eigen zorg gaat. Zij willen meer invloed en zeggenschap. Zeggenschap             
over het eigen leven, ook in het geval van ondersteuning, moet volgens LOC een              
vanzelfsprekendheid zijn. Jongeren en ouders willen een volwaardige partij zijn die meepraat            
en meebeslist over de hulp die zij nodig hebben. Dit is een volkomen logische wens. Zij                
ervaren in de praktijk wat het betekent om jeugdhulp te ontvangen en wat zij zelf missen. Wij                 
zien het als een gemiste kans wanneer beleidsmakers en professionals geen gebruik maken             
van hun ervaringen. De waardevolle participatie van kinderen, jongeren en ouders heeft een             
zet in de goede richting nodig. Dat kan door de inbreng van jongeren en ouders in                
beleidsprocessen sterker te borgen dan nu het geval is.  

LOC verzoekt u de minister te vragen om met een voorstel te komen dat de waardevolle                
participatie van jongeren en ouders in jeugdbeleid versterkt en borgt.  

Zorg onder dwang  
Veel van de ouders en verzorgers die te maken krijgen met hulp via dwang of drang voelen                 
zich machteloos. Zij hebben het gevoel dat de situatie hen overkomt, missen overzicht op de               
verschillende stappen binnen het proces en op hun rechten en plichten. Zij vinden dat ze               
onvoldoende rechten hebben en zijn boos en verdrietig. Er is een grote behoefte aan iemand               
die luistert naar hun verhaal, ze kan verwijzen naar de juiste instanties en helpt bij het                
opkomen voor hun rechten. Op verschillende plaatsen in het land zijn ouders vanuit hun              
eigen ervaringen met de jeugdbescherming ondersteuning gaan bieden aan ouders waaraan           
een jeugdbeschermingsmaatregel wordt opgelegd. Als vrijwillige of betaalde kracht luisteren          1

zij naar ouders en bieden ze de zo gewenste cliëntondersteuning. De ouders aan wie de               
maatregel wordt opgelegd ervaren dit als ondersteunend. Het geeft ze meer overzicht en het              
zorgt voor meer rust. 

LOC verzoekt u de minister te vragen om op zoek te gaan naar meer succesvolle               
voorbeelden van cliëntondersteuning van ouders aan wie een jeugdbeschermingsmaatregel         
is opgelegd en deze voorbeelden breed te delen.  

Preventieve aanpak  
Om de veiligheid van kinderen te borgen en het groeiend jeugdzorggebruik terug te dringen              
is er meer nodig dan alleen meer geld naar de jeugdzorg en minder administratieve lasten               
voor de hulpverleners. Voor ouders, jongeren en kinderen is het belangrijk dat zij zoveel              
mogelijk hun eigen leven kunnen blijven leiden. Een goede preventieve aanpak helpt hierbij.             
Het zorgt ervoor dat jeugdzorg in sommige gevallen wordt voorkomen en in andere gevallen              
minder intensief zal zijn. Een preventieve aanpak vraagt om een hechte samenwerking            
tussen het gezin, de buurt, de kinderopvang en de school. Deze samenwerking is nog niet               
overal even vanzelfsprekend. Het vraagt daarnaast om meer inzet op preventieve activiteiten            
en een versterking van de eerstelijns zorg, zoals het wijkteam en de praktijkondersteuner bij              
de huisarts.  

 

1 Zie bijvoorbeeld het Maatjesproject, de participatiemedewerker, of de cultureel mediator 
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LOC verzoekt u om aan de minister te vragen om tijdens het reorganiseren van de jeugdzorg                
de wens van ouders en jongeren om zoveel mogelijk hun eigen leven te kunnen leiden               
scherp voor ogen te houden. En meer in te zetten op preventieve activiteiten en een               
versterking van de eerstelijns zorg zodat zij dit zo veel mogelijk kunnen blijven doen.  
 
Wij wensen u veel succes met het debat en de voorbereiding. Voor vragen of nader overleg                
kunt u contact opnemen met Bart Heerema: 06 23995652 of b.heerema@loc.nl  
 
 
Hoogachtend, 

 
 
Marthijn Laterveer 
Coördinator LOC 
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