
 

Vaste Commissie 
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2500 EA Den Haag 
 

Utrecht, 12 juni 2019 

Betreft: Algemeen overleg jeugdhulp  

 

Geachte leden, 

 

Op donderdag 13 juni heeft u een debat dat betrekking heeft op de jeugdhulp: het algemeen                

overleg Jeugdhulp. Namens jongeren, ouders en cliëntenraden in de jeugdhulp en           

jeugdbescherming willen wij u enkele punten meegeven voor dit debat. 

  

Leeftijdsgrens Jeugdhulpplicht omhoog 
Voor de meeste jongeren loopt de jeugdhulp af op het moment dat zij 18 jaar worden.                

Tegelijkertijd betekent hun 18de verjaardag onder andere dat zij mogen stemmen, een schuld             

mogen aangaan, premie moeten betalen voor de zorgverzekeringswet en dat zij niet langer             

een kwalificatieplicht hebben. Waar veel jongeren zonder geschiedenis in de jeugdhulp al            

worstelen om hun weg te vinden als volwassene, kunnen veel kwetsbare jongeren niet             

terugvallen op hun gezin om hen hierbij te helpen. Zij dragen op hun 18de in hun eentje de                  

verantwoordelijkheid voor het regelen van al deze zaken, terwijl zij zelf nog volop in              

ontwikkeling zijn. 

  

Jongeren hebben baat bij een geleidelijke overgang van wettelijke minderjarigheid naar           

meerderjarigheid en een warme overdracht van hun zorg. Geen harde knip. Het leveren en              

staken van jeugdhulp moet afhankelijk zijn van de behoeftes en situatie van de individuele              

jongere en niet of zij nu wel of niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Het op korte termijn                    

verhogen van de jeugdhulpplicht van de gemeenten van 18 naar 21 jaar zien wij als een                

mooie stap om kwetsbare jongeren beter te kunnen begeleiden naar hun zelfstandigheid. 

 

Nu de leeftijdsgrens van de pleegzorg al is verhoogd naar 21 jaar en eenzelfde verhoging               

aanstaande is voor jongeren in gezinshuizen, is het niet meer dan logisch om ook de               

jeugdhulpplicht te verhogen naar 21 jaar. 
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Volg de link om de jongeren zelf aan het woord te horen over dit thema:               

https://vimeo.com/288679604 

  

Wij vragen u om de ministers De Jonge en Dekker te verzoeken om met een voorstel te                 

komen om de leeftijdsgrens voor het ontvangen van jeugdhulp te verhogen van 18 naar 21               

jaar. 

 
Volwaardig betrekken van kinderen, jongeren en ouders bij beleid en uitvoering 
Veel betrokken kinderen, jongeren en ouders voelen zich niet gehoord waar het de             

vormgeving van hun eigen zorg betreft. Zij vragen steeds meer om invloed en zeggenschap.              

Zeggenschap over het eigen leven, ook in het geval van ondersteuning, moet volgens LOC              

een vanzelfsprekendheid zijn. Kinderen, jongeren en ouders willen een volwaardige partij zijn            

die meepraat en meebeslist over de vormgeving van hun eigen zorg. En die van anderen. 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 als beleidsmakers en professionals geen gebruik maken              

van hun ervaringen. De waardevolle participatie van kinderen, jongeren en ouders heeft een             

zetje in de goede richting nodig. Dat kan door de inbreng van kinderen, jongeren en ouders                

in beleidsprocessen sterker dan nu te borgen. Een mooi en goed voorbeeld is de              

aanbesteding inkoop specialistische jeugdhulp 2020 bij de gemeente Utrecht.  

 

In de zomer van 2019 kiest de gemeente de aanbieders die de specialistische jeugdhulp              

gaan bieden aan Utrechtse kinderen, jongeren en gezinnen. Om te komen tot deze keuzes              

werkt de gemeente sinds januari 2019 samen met een jongeren-ontwikkelgroep. Een proces            

waar jongeren zich op basis van kwaliteiten, vaardigheden, tijd, beschikbaarheid etc voor            

inzetten. In het kort gaat het over het voeren van startgesprekken met aanbieders, het              

voeren van inhoudelijke dialoogsessies en mee-beoordelen. Een geslaagde samenwerking!  

  

Wij vragen u om ministers De Jonge en Dekker te verzoeken om met een voorstel te komen                 

dat de waardevolle participatie van jongeren en ouders in jeugdbeleid versterkt en borgt. 
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Waardevolle zorg 
In de rapporten, onderzoeken en adviezen die centraal staan tijdens dit algemeen overleg             

signaleren wij de tendens om de jeugdhulp te organiseren en te verbeteren vanuit een grote               

aandacht voor de systemen en de regelgeving rondom de jeugdhulp. Voor kinderen,            

jongeren en ouders die te maken hebben met de jeugdhulp zijn echter de persoonlijke              

relaties die zij aangaan met hun professionals het allerbelangrijkste. Wij zouden graag zien             

dat bij het spreken over het vormgeven van de jeugdhulp de aandacht voor relaties en het                

werken aan het verbeteren van wederzijds vertrouwen telkens weer als vertrekpunt wordt            

genomen.  

 

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 

 

Joep Bartholomeus 

Coördinator LOC   
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