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Goede jeugdzorg vraagt ommeer investering.
Niet alleen vangemeenten,maar ook van kabinet
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B
eginmei zette deVer-
enigingNederlandse
Gemeenten (VNG) een
ongebruikelijke stap. In
eenopenbrief in een lan-
delijke krant en eenaantal

regionaledagbladen vroeg zij aandacht
voordeoplopende tekorten inde
jeugdzorg: ‘Als het kabinet niet bereid
is omgemeenten voldoende tegemoet
te komen, is het de vraagofwij onze
inwoners kunnengevenwaar zij recht
ophebben.’

Ookdewethouders vande coali-
tiepartijen luidendenoodklok en
vragenomeen structurele aanvulling
vanhet budget voorde jeugdzorg.Het
eerste antwoord vanhet kabinet is
een incidentele tegemoetkoming van
€350mln, aangevuldmet €190mln in
dedrie jaar daarna. Een schamel doek-
je voorhet bloeden, zeggendewethou-
ders.Het gaat omkwetsbare jongeren
voorwiede juiste hulp letterlijk een
wereld van verschil kanmaken.Deze
kwetsbare jongerenhebben zelfweinig
mogelijkhedenomzich te redden.

HetNederlands Jeugdinstituut be-
cijfert dat circa 15%vanalle jongeren
tussende16en27 jaar kwetsbaar is
doordat zij problemenhebbenopéén
ofmeerdere vlakken.Het kandangaan
omschulden, geengoedeplekomte
wonen, een complexe thuissituatie,
verslaving, psychiatrischeproblemen,
schooluitval, of eenachterstand inont-
wikkeling. Vaakgaat het daarbij om
eencombinatie vanproblemenen is
hulpnodig. InNederlandmaakt 11%
vande jongeren tot 18 jaar gebruik van
eenof andere vormvan jeugdhulp, zo
blijkt uit cijfers vanhetCentraal Bu-
reau voorde Statistiek.

JEUGDWET
Voor eenbeter begrip vandebrand-
brief vandeVNGendenoodklok van
dewethouders is het goedomterug
te gaannaardenieuwe Jeugdwetdie
op1 januari 2015 vankrachtwerd, en
de voorwaardendie toen zijnmeege-
geven.Doel vandewetwashet jeugd-
stelsel te vereenvoudigenenhet effi-
ciënter en effectiever temaken. ‘Het
uiteindelijkedoel is het versterken van
de eigenkracht vande jongere en van
het zorgendenprobleemoplossend
vermogen vandiens gezin en sociale
omgeving’, aldushet kabinet.

Bij de toelichtingopdewetwerd
verder gestelddat hulpmeer gericht
moest zijn oppreventie, vroege signa-
lering enhet bieden vande juiste, in-
tegrale, hulpopmaat.Ookwerdmeer
ruimte voorprofessionals beloofddoor

vermindering vande regeldruk.
Dewet ging gepaardmet eendecen-

tralisatie vanalle vormen van jeugd-
hulpnaar de gemeente.Doorde ver-
antwoordelijkheidbij de gemeente te
leggen, zou eenmeer integrale aanpak
vande ingewikkeldeproblemen van
kwetsbare jongerenmogelijkworden.

Voorheenwas sprake vaneenon-
wenselijke versnippering geweest. Zo
wasde jeugd- enopvoedhulpprovin-
ciaal gefinancierd, de specialistische
jeugd vanuit de zorgverzekeringswet
gefinancierd, kwamde zorg voor jeugd
met een licht verstandelijkebeper-
king vanuit de toenmaligeAlgemene
WetBijzondereZiektekosten (AWBZ)
enwerden jeugdbescherming en
jeugdreclassering viahetministerie
van Justitie geregeld. Alle jeugdhulp
overhevelennaarde gemeente zouaan
deze versnippering eeneindemaken.
Daarbijwas ookde verwachtingdat de
gemeentebeter in staat zou zijn om
eengoede inschatting temaken van
denodigehulp en zorg.Degemeente
staat immersdichter bij deburger, zo
wasde gedachte.

Degemeente kreeg in 2015dus in
eenklap temakenmet eengeheel
nieuwe taak, die voorheenbij ande-

renwasbelegd.Metmanenmacht
werdgewerkt aanhet opbouwen
vanexpertise, het aangaan van rela-
tiesmet verschillende zorgaanbie-
ders enhet uitzetten vandenodige
aanbestedingsprocedures.

Maardaarnaastwasde verande-
ringnog ingrijpender, omdat er ook
verwachtwerddat er op eenandere
manier zouwordengewerkt.Deze an-
derewerkwijzebestondondermeer
uit het bieden van juistehulpopmaat,
uitgaan vande eigenmogelijkheden
vande cliënt, demedicalisering, en
ontzorging ennormalisering.Dit alles
met als doel omdehoeveelheiddure
gespecialiseerdehulp te verminderen.
Daarbijwas ookdeaannamedat inzet-
tenoppreventie en vroege signalering
een verergering vandeproblematiek
zoukunnen voorkomen.Voorde spe-
cialistische zorgaanbiederswasde
veranderingdat zijmoestengaan sa-
menwerkenmet lokale teams, die door
de gemeente voor jeugdhulpwerden
opgezet, endie ookmoestengaan sa-
menwerkenmetde jeugdbescherming
en jeugdreclassering.

Degeheledecentralisatie vande
jeugdzorg gingdaarnaast gepaardmet
een forsebezuiniging van€450mln

Voorheen was er
sprake van een
onwenselijke
versnippering
van de jeugdzorg

op jaarbasis.Wantdoor in te zettenop
preventie en zelfredzaamheid zoude
zorg vanzelf goedkoperworden,was
de gedachte vanhet kabinet.Ondanks
groot verzet uit de zorgsector en vele
onderzoekendiehet tegendeel bewe-
zen, is dezebezuinigingdoorgezet.
Kernprobleem isnamelijk dat jonge-
rendiehulpbehoevenhet op eigen
krachtniet redden.

DENEMARKEN
Bij zo’nomvangrijke transformatie
gaandekosten voordebaten en is be-
zuiniging juist uit denboze.DeDenen
hebbendat goedbegrepen. Zij hebben
de jeugdhulp gedecentraliseerd en in-
grijpend veranderd,maarhet budget
juist verruimd. Laat deoverheidhet
Deense voorbeeld volgenenalvast de
€450mlnop jaarbasis—die eerder
zijnwegwegbezuinigd—beschikbaar
stellen voorde jeugdhulp.Het begin is
gemaakt,maandagheeft het kabinet
latenwetende eerdere toezegging te
zullen verhogennaar €420mln voordit
jaar endaarna twee jaarnaar €300mln
per jaar.Dat biedt perspectief.Maarde
doelen enambities vande Jeugdwet
blijven staan.Over vijf jaar kunnenwe
eeneerlijkebalansopmaken.
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