
 Referaat in kader nieuwe Jeugdwet tijdens bezoek provincies Utrecht, Noord 

Holland en Flevoland aan de Eerste Kamer, woensdag 30 oktober 2013 

Spreker: Jacqueline Versteeg, fractievoorzitter D66 PS Utrecht 

Voorzitter, dames en heren Provinciale Staten en Eerste Kamer, aan mij de eer om 

een referaat te houden met het oog op de nieuwe Jeugdwet die  zeer onlangs in de 

Tweede Kamer is aangenomen en binnenkort de Eerste Kamer ter behandeling zal 

aandoen. Ik doe dit graag: sinds ik actief ben in Provinciale Staten sinds 2007 ben ik 

in het Jeugdzorgdossier gedoken. Ik verwonderde mij al gauw over de vraag waarom 

jeugdzorg bij de provincies wettelijk was ondergebracht.  Anders dan de schaal van 

inkoop kon ik geen echte goede redenen bedenken.  Ik vond het een vreemde eend 

in de bijt voor een bestuurslaag die vooral thuis is op het fysieke economisch domein 

van ruimtelijke ordening, bereikbaarheid, natuur en landbouw en cultuur historisch 

erfgoed.   

Ik wil met u vanuit een historisch perspectief  naar de nieuwe jeugdwet kijken. In veel 

discussies vergeten naar mijn smaak politici te vaak om nog eens even een pas 

terug te doen en vanuit een helikopterview zich de vraag te stellen: "Waarom doen 

we dit eigenlijk: wat wordt de burger hier beter van"?  

De nieuwe Jeugdwet is bedoeld om met zijn állen een betere zorg en hulp voor 

jeugdigen en hun ouders neer te gaan zetten. Om tijdig en effectiever te helpen.  Om 

zorgcoördinatie, doorzettingsmacht en eindverantwoordelijkheid  niet langer te 

versnipperen over drie bestuurslagen. En perverse financiering van het systeem te 

wijzigen: de financiële consequentie van het ontbreken van voldoende en passende 

preventieve zorg en nazorg zelf te dragen in plaats van de mogelijkheid deze door te 

schuiven naar de andere bestuurslaag; tot op heden de provincie. Met andere 

woorden: om de hulp en zorg voor jeugdigen te veranderen, te transformeren, is een 

transitie naar de gemeenten nodig: het systeem wijzigen waarvoor deze wet bedoeld 

is, is een voorwaarde voor die noodzakelijke transformatie.  

Nog even wat feiten op een rijtje op basis waarvan uiteindelijk in 2010 een transitie 

op een brede steun van de Tweede Kamer kon rekenen: 

Er zijn circa 3,6 miljoen kinderen tussen de 0-18 jaar. Met circa 85% gaat het goed, 

circa 10% heeft lichte problemen, zo'n 3 á 5 % heeft ernstige problemen. Deze 



laatste groep betreft met name wat we nu ook wel 'jeugdzorgkinderen' noemen.  Een 

relatief kleine groep, waarvan de maatschappelijk én financiële impact groot is. Van 

deze laatste groep, die 3 á 5 %, ontving in 2009 circa 75% één zorgondersteuning, 

circa 15% gebruikte een stabiele zorgcombinatie (bijv. jeugdzorg en speciaal 

onderwijs) en circa 10% gebruikte diverse zorgondersteuning met vele 

wisselmomenten; zoekend naar zorg waarbij geen geen/onvoldoende sprake is van 

effectiviteit. Uit onderzoek bleek dat sinds 2002 niet het aantal kinderen dat zorg 

afneemt was gegroeid, maar wél dat dit zelfde aantal kinderen steeds meer 

jeugdzorg afnam. Dat zijn met name kinderen in die categorie van 10% met vele 

wisselmomenten.  De groep die het meeste geld opslokt  van een budget dat alleen 

al voor jeugdzorg (ambulante zorg, dagbehandeling, residentiële zorg en pleegzorg) 

zo'n 1,2 miljard euro betrof.   

Dat waren de getallen in vogelvlucht. Nu wat historie in vogelvlucht over hoe 

beleidsmatig afgelopen tien jaar jeugdzorgbeleid in beweging kwam: in 2003 startte 

operatie JONG (Jeugdbeleid Overheden Nu Gezamenlijk) een commissie, die in 

opdracht van het Rijk moest onderzoeken hoe een sterk en resultaatgericht 

jeugdbeleid kan worden bereikt. In 2005 kwam de huidige wet op de Jeugdzorg, die 

al in 2009 werd geëvalueerd. In de afgelopen tien jaar zijn meters rapporten 

gepubliceerd, was er aanvankelijk veel weerstand voor veranderen, maar steeds 

meer neuzen in  bestuurlijk Nederland en de sector zelf, zagen in dat een transitie 

naar gemeenten nodig was om tot een sterk en resultaatgericht jeugdbeleid te 

komen.  Dat resulteerde in 2010 tot een breed gedragen advies van een Tweede 

Kamercommissie om Jeugdzorg bij gemeenten onder te brengen. Diezelfde zomer 

werd dit nog verzilverd in het regeerakkoord van kabinet Rutte I. En nu tien jaar later 

na de start van operatie JONG is twee weken geleden de nieuwe jeugdwet door de 

Tweede Kamer geloodst.   

Maar daarmee zijn we er niet. Problemen die decennia zijn gegroeid zijn niet in een 

paar jaar opgelost.  De nieuwe jeugdwet is een eerste belangrijke stap op weg naar 

die betere zorg en hulp voor jeugdigen. De transitie lijkt per 1 januari 2015 een feit te 

worden áls straks ook de Eerste Kamer met de wet instemt. Die transformatie die al 

in gang is gezet zal nog jaren doorgang moeten vinden, ook na 2015. Ik hoop dat de 

pessimisten door de optimisten zoals ik komende tijd ook hun schouders zullen 



zetten onder die transformatie en vanuit kansen in plaats van bedreigingen gaan 

denken. Wánt voorzitter, dames en heren Provinciale Staten en Eerste Kamer: 

Wie denkt dat het recht op jeugdzorg  behouden moet blijven heeft wellicht gelijk 

vanuit een idealisme, vanuit een inbouwen van een zekerheid dat ieder kind in elke 

gemeente hetzelfde recht op bepaalde zorg heeft desnoods voor de rechter op te 

eisen.  Maar  wie dit vindt ziet ook over het hoofd dat dit recht een - volgens de 

evaluatie van de huidige wet op de jeugdzorg waarin dit is vastgelegd - goede en 

snelle hulp voor kind en ouders juist bemoeilijkt, mede door de indicatiestelling die 

hieraan verbonden is. En daarmee een onbeheersbaar zorgstelsel geeft. 

Uitgangspunt met indicatiestelling vanuit gedefinieerde criteria  is steeds  de vraag: 

"heeft het kind recht op deze zorg"?, in plaats van: "heeft het kind deze zorg werkelijk 

nodig"? Goede diagnostiek blijft altijd nodig, maar indiceren door een aparte schakel 

in het systeem van hulp en zorg is gauw disfunctioneel. Met de nieuwe Jeugdwet 

wordt de vraag: "wat heeft u nodig" in plaats van "waar heeft u recht op"? Dan 

worden daar waar kan eigen netwerken en mogelijkheden - ook financiële - 

aangesproken.  Dat is ook vertrouwen op de eigen kracht van mensen en mensen 

onderling; voor mij als sociaal liberaal een uitgangspunt waar ik zeer in geloof. Je 

voorziet dan als overheid in dat deel dat mensen niet zelf kunnen . Door 'het recht op' 

eruit te halen staan overheid en burger niet meer tegenover elkaar, maar naast 

elkaar.  

Wie denkt dat de JeugdGGZ in de zorgverzekeringswet moet blijven heeft gelijk daar 

waar het gaat om het voorkomen van de knip tussen t/m 18 jarigen en boven de 18 

jaar. Heeft gelijk vanwege het feit dat de grootste groep (80%) één-dimensionale 

zorg nodig heeft  en dat je dit vooral voor 20% die meerdimensionale zorg nodig 

heeft doet. En dat je hiermee ook medisch geïndiceerde zorg onnodig uit een goed 

systeem haalt. Maar wie dit denkt  ziet over het hoofd dat het juist die 20% is die in 

die groep van dé afnemers van veel dure jeugdzorg zit, dat je hiermee onnodig veel 

problemen bij opvoeden en opgroeien blijft medicaliseren en dat je hiermee een van 

de grootste weeffouten bij de oude Jeugdzorgwet van 2005 niet repareert: ook 

Jeugdggz integraal in het systeem opnemen van hulp en zorg voor jeugdigen. Laten 

we leren van fouten. GGz Nederland heeft al die jaren niet laten zien goed integraal 

te willen werken.  GGz Nederland heeft  afgelopen jaren ook wel voorgesteld om juist 

jeugdzorg over te hevelen naar de zorgwet. Maar ik zie een zorgverzekeraar  niet 



samenwerken in het sociale domein van hulp bij schuldhulpverlening, zoeken naar 

werk en juiste huisvesting én dat belonen;  die integraliteit opzoeken. Dát past 

namelijk niet in een systeem van marktwerking. Marktwerking is prima voor één 

dimensionale goed te stroomlijnen zorg, maar  blokkeert mijns inziens volgens mij 

juist die grensoverschrijdende samenwerking bij multiproblematiek in dat brede 

sociale domein waar dit speelt. En juist dié óh zo gewenste integraliteit is dé reden 

dat zorg en hulp voor ouders bij opvoeden en opgroeien naar de gemeenten moet.   

Wie ach en wee roept over hoe het rijk denkt dat gemeenten het met 15% minder 

kan als ze zelf elk jaar meer uitgeeft heeft gelijk als het gaat om een voor vele 

gemeenten hele zware opdracht: omdat deze bezuinigingen alleen kunnen worden 

behaald door een transformatie die tezamen mét de transitie moet plaatsvinden in 

samenhang met de andere decentralisaties. Waarbij de korting direct wordt 

toegepast op het moment dat de transitie een feit is, terwijl het proces van 

transformatie  meer tijd vraagt. Maar wie zo denkt heeft geen gelijk als deze persoon 

niet meer ziet waarom we deze transitie/transformatie doen: omdat een verkokerd 

bureaucratisch systeem zonder samenhang, waar efficiëntie en effectiviteit vaak ver 

te zoeken is, ook heel veel geld kost. Dat kan echt goedkoper alleen al door de 

inefficiëntie uit het systeem te halen. En dat is bovenal voor kind en ouders prettig 

omdat dit snellere en betere zorg en hulp geeft.  Op termijn moet dit echt een 

haalbare bezuiniging zijn. 

Wie zegt dat er zoveel op de gemeente af komt in korte tijd en als raadslid niet goed 

genoeg wordt geïnformeerd, heeft drie jaar geslapen, is horende doof en ziende blind 

geweest. Een goed bestuurder voert zijn informatieplicht goed uit. Evenwel dient een 

goed volksvertegenwoordiger zijn informatierecht op te eisen als hij dat niet of 

onvoldoende krijgt met behulp van de instrumenten die hem daartoe ter beschikking 

staan, desnoods hangend in de kuiten van de bestuurder. Bijten en vasthouden....dat 

werkt vaak goed! Ik wil hier maar mee zeggen dat raadsleden die zeggen dat ze niets 

horen van hun bestuurders over bijvoorbeeld de zorgarrangementen die morgen 

rond moeten zijn, volgens mij niet snappen wat de kaders en mogelijkheden van hun 

eigen speelveld zijn. En dat aan het eind van een raadsperiode. Ik zie overigens rond 

mij heen dat juist die tijdsdruk de ogen en oren openen en men eindelijk de urgentie 

ziet en wat gaat doen.  Ja, te laat mijns inziens, maar blijkbaar genereert die tijdsdruk 

betere condities om de transitie voortvarender in te gaan zetten. Uitstel is daarom 



volgens mij geen optie en verslapt de boel alleen maar meer. Bovendien zijn in veel 

regio's afspraken gemaakt die niet zonder meer zijn terug te draaien, ook vanuit 

financieel oogpunt niet, waardoor uitstel geen optie is. 

Dan kom ik vanzelf bij mijn laatste punt een echt zorgpunt omdat ik daar geen 

beweging zie, geen licht aan het einde van de tunnel: bestuurskracht en 

democratische legitimatie. Je kan als wethouder nog zo veel competenties hebben, 

maar als een wethouder in een kleine gemeente met een klein ambtelijk apparaat  

maar een halve fte aan ambtelijke ondersteuning heeft op dit moment, daar waar een 

bestuurder in een 'G4-gemeente' een afdeling heeft aan ondersteuning, dan heeft 

deze bestuurder per definitie een achterstand. Het is zeer betreurenswaardig dat 

minister Plasterk opschaling naar grotere gemeenten, even los van het feit of dat dan 

dogmatisch 100.000 inwoners moet zijn, heeft losgelaten en nu aan gemeenten zelf 

de keuze laat. Bij de robuustheid van een aantal jeugdzorgregio's in bestuurskracht 

en financieel draagvlak zet ik vraagtekens, om nog maar niet te spreken van de 

kwaliteit van democratische legitimatie. Hoe kan een gemeenteraad nog goed sturen 

als vanuit samenwerkingsverbanden zaken moeten worden besloten. Helemaal 

ontkom je niet aan samenwerkingsverbanden, maar als D66-er houd ik graag een 

warm pleidooi om het aantal samenwerkingsverbanden zo veel als mogelijk te 

beperken door gemeentes op te schalen naar robuustere grootte. In het belang van 

bestuurskracht en -kwaliteit, de democratische controle én democratische legitimatie.  

Laten we vanuit dit geschetste perspectief waaróm we die transitie doen,  denken in 

kans en mogelijkheden. Scherp zijn op bedreigingen en daar snel op inspelen maar 

bovenal niet op de rem gaan staan maar juist wat gas geven! En van de gebaande 

paden af: transitie moet een transformatie worden willen we echt met zijn allen die 

betere hulp en zorg voor jeugdigen en hun ouders neerzetten. Ik wens de EK leden 

veel wijsheid toe met de behandeling van de nieuwe Jeugdwet!  

Dank voor uw aandacht.  

 


