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Betreft: Commissiedebat 18 mei 2022 over Jeugdbeleid

Utrecht, 17 mei 2022

Beste leden,

Op woensdag 18 mei debatteert uw commissie met staatssecretaris Van Ooijen en
minister Weerwind over het Jeugdbeleid. LOC Waardevolle zorg geeft hierbij graag een
aantal punten mee voor dit debat.

Uit alle signalen die LOC ontvangt van kinderen, jongeren, ouders, hulpverleners en
cliëntenraden blijkt dat er grote problemen zijn in de jeugdzorg. Kinderen, ouders en
jongeren voelen zich niet gehoord en gezien. Hulpverleners lopen massaal weg en
kiezen voor een ander vak. Gezinnen krijgen niet de juiste hulp. Uithuisplaatsingen en
gedwongen zorg leveren veel leed op. Gemeenten stellen budgetplafonds in om de
kosten van de jeugdzorg te beteugelen. Tegelijkertijd sluiten zij andere noodzakelijke
voorzieningen vanwege kostenoverschrijdingen in de jeugdzorg. Natuurlijk gebeuren er
ook goede dingen in de jeugdzorg, maar de situatie is zeer ernstig.

Symptoombestrijding
In de Kamerbrief van 13 mei 2022 doet het kabinet pogingen om de problemen in de
jeugdzorg op te lossen. Gegeven eerdere ervaringen zien wij dat deze maatregelen
grotendeels symptoombestrijding zijn. Sommige interventies vallen straks niet meer
onder de Jeugdwet, maar dat is geen garantie dat kinderen, jongeren en ouders goed
geholpen worden.

Regionaal inkopen en minder marktwerking zijn geen garantie dat gezinnen waar hulp
het hardste nodig is nu wel tijdig de juiste ondersteuning ontvangen. Bovendien is de
democratische controle bij (boven)regionale zorg ver te zoeken. En misstanden in de
gedwongen jeugdzorg, zoals een slechte rechtspositie voor kinderen, jongeren en
ouders zijn daarmee niet verbeterd.

Het werken in de jeugdzorg is na de maatregelen van het kabinet nog steeds niet
aantrekkelijk. Er zal meer moeten veranderen. Want anders blijven de problemen
bestaan en hebben we alleen een verschuiving van kosten. Het is hoog tijd dat we de
problemen in de jeugdzorg bij de wortel aanpakken.
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Focus op inhoud in plaats van geld
LOC vindt het van groot belang om de ingeboekte bezuiniging van 511 miljoen euro hoe
dan ook te schrappen. Daarmee voorkomen we dat het gesprek vooral gaat over waar
het Rijk de komende jaren op kan besparen. Terwijl de inhoudelijke uitdagingen in de
jeugdzorg enorm groot zijn. Die 511 miljoen euro lijkt op de korte termijn een besparing,
maar zal op de lange termijn niet veel opleveren. We zullen vooral eerst inhoudelijke
oplossingen voor de problemen moeten zoeken. En vervolgens kijken welke financiën
daarvoor nodig zijn. Laten we nu vooral de brede dialoog starten hoe we de
gesignaleerde problemen structureel kunnen oplossen.

Wij roepen u op om het kabinet te vragen de ingeboekte bezuiniging van 511 miljoen euro te
schrappen. En het debat te starten over structurele oplossingen.

In 2021 heeft LOC Waardevolle zorg veel gesprekken gevoerd met kinderen, jongeren,
ouders, hulpverleners en beleidsmakers. Daaruit kwamen conclusies wat er anders kan
en moet in de jeugdzorg. Hieronder leest u de verschillende oorzaken van problemen in
de jeugdzorg. En delen we de oplossingen die mensen hebben aangedragen.

Oorzaken
We signaleren zes oorzaken van problemen:

● In verschillende delen van de samenleving (gezinnen, het onderwijs, het
verenigingsleven, de wijk, en het jongeren-/welzijnswerk) is onvoldoende ruimte
om kind te zijn.

● Kinderen en jongeren krijgen als ze iets afwijken van wat we normaal vinden al
snel een stempel. Waar ze vroeger een druk kind waren, hebben ze nu hulp of
medicijnen nodig. Kinderen moeten aan een ideaalbeeld voldoen. In het
onderwijs, thuis en in hun vrije tijd. Als ze niet op die smalle weg passen kom je al
snel in de hulpverlening terecht.

● Jongeren en ouders geven aan dat veel beslissingen over hun hoofd heen
genomen worden. Zij merken dat de hulpverlening hun leven overneemt in plaats
van met hen op zoek gaat naar een oplossing. Dat geldt zowel voor de vrijwillige
jeugdzorg als de jeugdbescherming. En ze voelen zich machteloos over de
beslissingen van instanties in bijvoorbeeld de jeugdbescherming.

● Als de jeugdzorg in beeld komt is er vooral aandacht voor het hier en nu. En
weinig voor de toekomst van de jongere. Je kunt nu een interventie doen, maar
de jongere heeft nog een lange toekomst voor zich. Door bijvoorbeeld een
jongere uit huis te plaatsen snijd je banden door met het gezin en vrienden.

● In veel gezinnen lopen allerlei verschillende hulpverleners rond, die een stukje
van de puzzel voor hun rekening nemen. Waarbij de jeugdzorg niet zoekt naar de
oorzaak. Het heeft weinig zin het kind een behandeling te geven, terwijl er allerlei
andere problemen spelen in het gezin.

● Er is een grote uitstroom van medewerkers in de jeugdzorg. De meeste mensen
gaan in de hulpverlening werken om anderen te helpen. Niet om protocollen te
moeten volgen of aan omzetmaximalisatie te doen.
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Oplossingen
We zien de volgende oplossingen:

● Kinderen moeten veel meer ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.
Vrij van de druk om te werken aan de geslaagde versie van zichzelf. Zodat zij zich
op onbevangen wijze kunnen ontwikkelen. Met vallen en opstaan als basis voor
een gezonde ontwikkeling. Omdat een kind zichzelf mag zijn. En als professionele
ondersteuning bij de ontwikkeling van kinderen een absolute must is, zorgen we
er óók dan voor dat een kind gewoon kind kan zijn. Dat vraagt om een omslag in
denken. Het vraagt om investeringen in laagdrempelige voorzieningen voor
kinderen in gemeenten. En als het daarmee lukt meer kinderen gelukkig te laten
zijn, dan hebben uiteindelijk minder kinderen jeugdzorg nodig. Daarmee komt
financiële ruimte vrij voor gezinnen die echt jeugdzorg nodig hebben.

● Om de zeggenschap van kinderen, jongeren en ouders te vergroten zijn een
sterke individuele zeggenschap en collectieve medezeggenschap zeer
noodzakelijk.
Die traditie is nog te weinig aanwezig in de jeugdzorg. Wij vinden het daarom van
belang dat kinderen, jongeren en ouders bij alle beslissingen betrokken zijn en
mee kunnen beslissen. En dat de jeugdzorgorganisaties meer vaart maken met
het opzetten van cliëntenraden, die werkelijk invloed hebben.

● Al langere tijd schiet de rechtspositie van kinderen, jongeren en ouders in de
(gedwongen) jeugdzorg tekort. Het is van groot belang om deze zo snel mogelijk
te versterken.
Dat vergt ook een verandering in de rechtspraak. Nu ben je grotendeels
onbeschermd als er een rapport ligt van de jeugdbescherming over een gezin.
Rechters nemen zo’n rapport onverkort als waarheid aan en onderzoeken te
weinig of dat wel klopt. Deels vanwege een gebrek aan tijd, deels vanwege een
gebrek aan tegenmacht. Kinderen, jongeren en ouders hebben nauwelijks
mogelijkheden om de rapporten te weerleggen. Terwijl de gevolgen zeer ernstig
zijn. Het debat van vorige week over de toeslagenaffaire liet dat wederom zien.

● Maak van de jeugdzorg voor veel mensen een aantrekkelijke plek om te werken.
Het werk is zwaar, waardering ontbreekt, en systemen en protocollen zijn
behoorlijk dominant geworden. De opleidingen sluiten slecht aan bij de praktijk.
Daarom is het nodig dat de opleidingen en bijscholingen veel aantrekkelijker en
eigentijdser worden. Met werkplekleren en de inzet van ervarings- en
velddeskundigen. Ook zullen jeugdwerkers weer meer hun eigen creativiteit in
hun vak moeten kunnen ontplooien. Meer vertrouwen en meer praktijkgericht.
Minder protocollen en nadruk op het volgen van regeltjes en invulformulieren.

● Zorg en ondersteuning niet binden aan leeftijd.
Het gebeurt nog te vaak dat jongeren continuïteit en zekerheid missen, enkel
vanwege het feit dat ze een bepaalde leeftijd bereiken. Het ging de afgelopen
jaren vaak over de grens van 18 naar 21. Jongeren hebben daar in een vierdelige
podcastserie uitgebreid over verteld en gesproken met hulpverleners. De kern is
echter dat we het gesprek moeten voeren over de toegankelijkheid van
ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Ook als je ouder bent dan 21
jaar. De overheid heeft de morele plicht om degenen te helpen die eerder in hun
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leven op welke manier dan ook tegenslag hebben ervaren. Want juist zij kunnen
vaak niet terugvallen op een gezin of netwerk om hen te helpen wanneer dat
nodig is.

Wij roepen u op om het kabinet te vragen deze inhoudelijke oplossingen die mensen zelf
hebben aangedragen te betrekken bij structurele oplossingen in de jeugdzorg.

Beweging Radicale vernieuwing jeugdzorg
Een initiatief om problemen in de jeugdzorg structureel aan te pakken is de beweging
‘Radicale vernieuwing jeugdzorg’. Daarin werken mensen samen die de jeugdzorg willen
verbeteren. Want gelukkig zijn er heel veel mensen die met hart en ziel (willen) werken
aan een optimale ondersteuning van kinderen, jongeren en ouders. Zij voelen zich vaak
niet gesteund en tegengewerkt door wetten, regels en systemen. We ondernemen in de
beweging de volgende acties:

● werken aan een land waar kinderen vrij zijn en zich mogen ontwikkelen, ook als
zij ondersteuning nodig hebben. Zie hiervoor het manifest dat we samen met
partners hebben opgesteld;

● in verbinding met elkaar brengen van initiatieven die de problemen in gezinnen
bij de bron oplossen in plaats van de symptomen te bestrijden;

● pilots binnen wijken en dorpen om kinderen, jongeren en ouders elkaar te laten
helpen en waar nodig de juiste ondersteuning vanuit collectieve middelen te
bieden;

● samen met betrokken kinderen, jongeren en ouders werken aan voorstellen om
de rechtspositie te verbeteren;

● versterken van de (medezeggen)schap in de jeugdzorg samen met cliëntenraden
en bestuurders;

● hervorming van het onderwijs dat opleidt voor de jeugdzorg.
Meer informatie is te vinden op www.rvjeugdzorg.nl

Als u vragen heeft of met ons in gesprek wilt, kunt u contact opnemen met onze
adviseur belangenbehartiging Mariëlle Cuijpers: m.cuijpers@loc.nl of 030 284 3200.

Met vriendelijke groet,

Marthijn Laterveer
Coördinator
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