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Regie in de jeugdzorg (1995). Wat waren de problemen?  

•  Kinderen werden geplaatst in een behandelinstelling zonder dat er eerst een 
goede diagnose was gesteld.  

•  Een verkeerde start van de hulp heeft vaak dramatische gevolgen. 
Bijvoorbeeld plaatsing in wisselende leefgroepen, terwijl het kind juist moet 
hechten, of andersom: hechten in een pleeggezin terwijl het perspectief 
terugkeer naar huis is 

•  In welk van de financieringsstromen kinderen terechtkwamen hing meer af 
van de wijze waarop ze in de zorg zijn binnen waren gekomen dan van de 
aard van hun probleem. Via de huisarts gingen kinderen veelal naar de jeugd 
GGZ, via de politie of de kinderbescherming meestal naar het jeugdinternaat 
Gedragsmatig moeilijke kinderen gingen vervolgens  heen en weer  tussen 
financieringsstromen of werden niet behandeld 

•  Instituten zorgen voor hun eigen instroom van cliënten, konden zo ‘hun eigen 
bedden vullen’ of de juiste cliënt bij het bestaande programma zoeken. 

•  Veel achterliggende psychiatrische problematiek bleef onbehandeld met 
name was dat het geval binnen de jeugdbescherming 

•  De vraag was: krijgen jeugdigen wel de optimale  zorg die ze nodig hebben?  
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De diagnose van het systeem in 1995 

•  De jeugdzorg beschikt niet over een goede toegang, waardoor veel kinderen 
de hulp niet of te laat bereiken. 

•  Het ontbreekt aan een goede en deskundige diagnostiek 

•  Kinderen krijgen mede daardoor vaak niet de juiste zorg. 

•  Het zorgaanbod is verdeeld in financieringsstromen (schotten). Veel 
kinderen hebben juist een combinatie van zorg nodig 

•  De jeugdzorg is aanbodgericht. 
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De oplossing: Bureau Jeugdzorg als centrale toegang 

Regie in de jeugdzorg (1995)  Wet op de jeugdzorg (2004) 

Regie jeugdzorg (1995) Jeugd LVG 

Jeugdzorg provincie 

Jeugd GGZ 

Jeugdinrichtingen 

Bureau Jeugdzorg 

Eén ingang voor cliënt 

Lage drempel  
(lichte hulp) 

Intersectoraal  
(jhv-ggz-lvg-justitie) 

Onafhankelijke 
diagnostiek en 
Indicatiestelling 
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Aan welke voorwaarden moest het Bureau Jeugdzorg voldoen? 

•  Toegang bieden aan alle kinderen met (ernstige) problemen. 

•  Zelf lichte hulp bieden binnen bepaalde grenzen 

•  Een diagnostisch beeld opstellen 

•  Indicatiebesluiten nemen en kinderen plaatsen in behandelinstellingen 

•  Erop toezien dat de gevraagde hulp ook werd geleverd 

•  Goed aansluiten bij ‘voorliggende voorzieningen’ zoals het onderwijs 

•  Melding kindermishandeling en crisisinterventie 

•  Daarnaast voert BJZ jeugdbescherming en jeugdreclassering uit (ministerie 
van justitie). Dit beslaat ongeveer 60% van het budget.  
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Eerste hoofdprobleem Bureau Jeugdzorg:  
De eerstelijns taken worden onderschat en niet goed belegd 

•  Gedurende 10 jaar bleef het onduidelijk wie verantwoordelijk was voor de 
eerstelijns ‘zorg voor jeugd’. Die was deels belegd bij gemeenten bijvoorbeeld 
via de JGZ, deels bij de huisartsen, deels bij de jeugd GGZ zelf en voor een 
deel bij BJZ.  

•  De eerstelijns zorg voor jeugd werd niet vakmatig ontwikkeld. Te weinig 
visie, effectieve methoden, kwalificatie en status. 

•  De aanwezige diagnostische kennis bleef daardoor grotendeels voorbehouden 
aan de tweede lijn, als de problemen al voortgeschreden waren. Dat geldt ook 
voor de diagnostiek binnen BJZ: die was immers bedoeld om te bezien of 
kinderen in aanmerkingen kwamen voor geïndiceerde zorg en niet: ‘Wat 
moet er nou gebeuren’ 

•  Te eenzijdig werd gekeken naar het kindprobleem en te weinig naar de 
context van het gezin. 

•  De basis van het systeem, vertrouwen tussen professional en cliënt, kwam 
niet tot stand. Het systeem kwam in het teken te staan van formele 
bejegening en doorplaatsen.  
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Tweede hoofdprobleem Bureau Jeugdzorg : de jeugd GGZ doet niet mee   

•  De jeugd GGZ bleef, dankzij een krachtige lobby buiten BJZ. Daarbij speelde 
statusverschillen tussen beroepsgroepen een grote rol 

•  Daarmee ontbrak de ‘leidende discipline’ en daarmee het professioneel gezag 
in gezichtsbepalende deel van BJZ. De daar aanwezige professionaliteit kwam 
voort uit de JAC’s en was te zwak ontwikkeld.   

•  Mede daardoor werd het BJZ al snel defensief en probeerde men aan de 
formele regels te voldoen: ‘de juiste indicatie stellen’ , de juiste procedure 
hanteren.  

•  Via ‘recht op jeugdzorg’ kwam de nadruk te liggen bij ‘rechtmatigheid’ en 
vervolgens bij het vaststellen daarvan (formeel indiceren). 

•  Huisartsen bleven rechtstreeks naar de GGZ verwijzen. De route voor LVG 
kinderen bleef lopen via MEE en CIZ. De ene toegang kwam nooit van de 
grond.  

•  Ook achter het BJZ bleven de financieringsstromen gescheiden en bleven de 
schotten intact. Nog steeds werden kinderen heen en weer geschoven. 
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Gevolg : Onvoldoende preventie en zorg dichtbij jeugdigen 

•  De eerste lijn is zwak: het budget voor gespecialiseerde zorg is in 10 jaar 
verdubbeld terwijl het aantal ‘generalisten’ in de eerste lijn gelijk gebleven is
( v Ewijk). De eerstelijns hulp aan jeugdigen werd verwaarloosd en bleef 
tussen de provincie en de gemeente in hangen.   

•  Consequentie: Eén op de zeven kinderen in Nederland heeft een indicatie 
voor speciale zorg of onderwijs. 

•  De specialistische jeugdzorg (Provincie, GGZ en LVG) is sterk verkokerd, 
duur en als geheel niet effectief. Kinderen met meervoudige problemen raken 
knel tussen sectoren (Rietveld) 

•  Het vakmanschap is bekneld geraakt binnen een ingewikkeld regelsysteem.  

•  Het specialistisch aanbod werkt redelijk voor de meerderheid van de 
(lichtere) hulpvragen, maar niet voor gezinnen die meerdere problemen 
tegelijkertijd hebben(Hermanns) 
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Een voorbeeld van hoe het niet moet 

•  Een kind komt niet mee in de klas. (Vaak is dat relatief en wordt zo’n kind 
vooral bekeken in de verhouding tot andere klasgenootjes). 

•  Er wordt besloten tot extra inzet, eerst wordt goed gekeken wat er mis is met 
het kind en wordt het ‘tekort’ gedefinieerd. Dat is nodig om een indicatie voor 
zorg of extra aandacht te krijgen. 

•  Er volgt een ‘rugzakje’ met geld voor extra hulp richting dat kind.  

•  Achteraf blijkt dat de betreffend leerkracht niet om kan gaan met 
niveauverschillen in zijn klas. 

•  Een collectief probleem – de school biedt te weinig ondersteuning aan de 
leerkrachten – wordt een individueel probleem. 

•  Het probleem wordt geïndividualiseerd, het kind krijgt een stempel waar het 
in haar hele (school) loopbaan last van blijft houden. 

•  Het probleem wordt als het ware van de groep, de organisatie, ‘afgenomen’ 
en aan het individu toebedeeld. Voor beiden jammer.  
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 Wat werkt wél volgens de deskundigen? 

•  Overeenstemming over het doel van de samenwerking met de professional 
(taak alliantie). De alliantiebeoordeling door de cliënt is een betere 
voorspeller voor de uitkomst van de hulp (begeleiding) dan de beoordeling 
door de beroepskracht. (Pijnenburg) 

•  Cliënten in dialoog met beroepskrachten hun eigen veranderings- theorie 
laten ontwikkelen: Een kloppende verhaal over hun problematiek, de 
achtergrond ervan en een plan om er iets aan te doen, waar beiden in kunnen 
geloven. Een ‘taakalliantie’.  

•  Het heeft geen zin om kinderen te ‘decontextualiseren, vervolgens te 
repareren en weer in het gezin terug te zetten’ Integrale zorg rondom 
gezinnen (‘wrap around care’) werkt veel beter. (Hermanns) 

•  Mobiliseer het netwerk rondom een gezin en benut de ‘critical life 
events’ (daar is overigens wel een vertrouwensrelatie voor nodig).  

9 september 2011 
10 

Inleiding NCJ bijeenkomst met artsen 



PwC 

Enkele indrukken over  diagnostiek in de jeugdzorg 

•  Het ontbreken van voldoende deskundigheid en diagnostische kennis loopt 
als een rode draad door de geschiedenis van de jeugdzorg heen. 

•  Daardoorheen loopt het vraagstuk van nabijheid en vertrouwen.  

•  Ofwel dichtbij: ‘weinig volume weinig deskundig en weinig status’  ofwel 
deskundig: hoge status, onaanraakbaar veraf en weinig vertrouwen. 

•  Anderzijds is de kritiek op het huidige stelsel, dat er teveel nadruk ligt op het 
alsmaar vaststellen van wat er precies aan de hand en vervolgens 
doorverwijzen en er te weinig aandacht is voor onmiddellijke zorg.   

•  BJZ heeft uiteindelijk niet gefaald bij het verbeteren van de diagnostiek. Via 
BJZ kwam de diagnostiek echter niet in de eerste lijn, maar daarachter 
terecht.   

•  Onafhankelijke diagnostiek aan de voorkant (bij BJZ) werkt niet als de 
velden daarachter verdeeld blijven. Regelmatig wordt diagnostiek door 
behandelaars ingezet als rechtvaardiging om moeilijk behandelbare kinderen 
af te wijzen of door te plaatsen. 
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Concept bestuursakkoord (koepel akkoord)Rijk - IPO – VNG: 
Een nieuw inhoudelijk paragigma 

•  De begeleiding moet dichtbij de burger door maatwerk georganiseerd 
worden. Hier kunnen gemeenten verschillende beleidsterreinen met elkaar 
verbinden. 

•  Integrale ondersteuning en zorg dicht bij huis nu beter realiseerbaar 

•  Opbouw van een nieuw inhoudelijk fundament van ondersteuning en zorg 
voor jeugdigen en hun opvoeders 

•  Het systeem kan veel simpeler en moet de eigen kracht van jeugdigen en hun 
opvoeders helpen versterken 

•  Waar de Wmo nog gezien kon worden als het overhevelen van taken onder 
een ander regiem (transitie), veronderstelt dit een andere werkwijze van alle 
betrokken partijen, een kanteling (transformatie). 

•  Gemeenten krijgen maximale ruimte die de huidige wetgeving biedt en de 
mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe werkwijzen 
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Samenvattend: welke lessen heb ik geleerd uit deze geschiedenis? 

•  Bij het inrichten van dit soort systemen moeten professionals een dragende 
rol blijven houden. 

•  De eerste prioriteit moet liggen bij vertrouwenwekkende vakmensen, die 
ruimte hebben om een werkrelatie met cliënten te onderhouden. Deze 
vakmensen dienen voldoende status en gezag te hebben richting specialisten. 

•  Het principe van de specialist die de generalist komt ondersteunen is 
belangrijker dan het principe van doorverwijzen van cliënten naar een ander 
adres. (Wrap around). 

•  Jeugdzorg is zorg voor het totale opvoedingssysteem (gezin/school) en moet 
daarmee verbonden zijn. Het is de vraag of we over enkele jaren nog over 
jeugdzorg als aparte sector zullen spreken. 

•  Voor het doorbreken van sectorgrenzen is politiek doorzettingsvermogen 
nodig. De professionals alleen komen er niet uit.  

•  Consequent de eigen kracht van de professional en vervolgens de eigen 
verantwoordelijkheid van de professional (team) voorop zetten heeft 
consequenties voor de totale organisatie.  
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