
Stellingen	  10	  februari	  
	  
“Allround”	  hulpverleners	  (generalisten)	  zullen	  in	  de	  toekomst	  de	  spil	  vormen	  van	  
de	  totale	  jeugdzorg.	  	  
Voor	  dit	  soort	  vakmanschap	  zal	  naast	  een	  HBO	  diploma	  ook	  een	  leerperiode	  -‐	  onder	  
leiding	  van	  een	  ervaren	  collega	  –	  een	  vereiste	  zijn.	  
	  
De	  specialistische	  (tweedelijns)	  jeugdzorg	  moet	  goed	  verbonden	  zijn	  met	  de	  
‘generalisten’	  in	  de	  frontlinie.	  	  
De	  specialist	  moet	  de	  generalist	  waar	  nodig	  komen	  assisteren	  of	  zelfs	  samen	  met	  hem	  de	  
cliënt	  gaan	  behandelen.	  Dat	  model	  werkt	  beter	  dan	  dat	  de	  generalist	  zich	  moet	  
bezighouden	  met	  indiceren	  en	  doorverwijzen.	  	  
	  
Als	  we	  nu	  niet	  ingrijpen	  dreigen	  de	  nieuwe	  Centra	  voor	  Jeugd	  en	  Gezin	  
bureaucratische	  verwijsinstituten	  te	  worden.	  
De	  kansen	  die	  de	  veranderingen	  in	  de	  jeugdzorg	  met	  zich	  meebrengen,	  bijvoorbeeld	  de	  
oprichting	  van	  de	  Centra	  voor	  Jeugd	  en	  Gezin,	  moeten	  we	  benutten	  door	  vanuit	  een	  
inhoudelijke,	  professionele	  visie	  na	  te	  denken	  over	  hoe	  we	  een	  stevige	  eerste	  lijn	  van	  de	  
grond	  kunnen	  krijgen,	  die	  laagdrempelig,	  vakkundig	  en	  daadwerkelijk	  hulp	  biedt	  op	  
plekken	  waar	  kinderen	  (en	  ouders)	  dagelijks	  komen.	  Doen	  we	  dat	  niet	  dan	  komen	  we	  
vanzelf	  terecht	  in	  een	  nieuw	  bureaucratisch	  blokkendoos	  systeem.	  
	  
Professionals	  kampen	  met	  handelingsverlegenheid	  en	  verschuilen	  zich	  achter	  
voorgeschreven	  werkprocedures	  
Een	  van	  de	  grootste	  obstakels	  van	  professionals	  in	  de	  eerstelijns	  zorg	  is,	  naast	  
tijdsgebrek,	  handelingsverlegenheid:	  het	  direct	  contact	  met	  de	  cliënt	  niet	  goed	  
aandurven,	  ontwijken	  en	  zich	  verschuilen	  achter	  voorgeschreven	  werkprocedures.	  	  
	  
De	  ruggengraat	  van	  de	  eerstelijns	  jeugdzorg	  en	  het	  CJG	  wordt	  gevormd	  door	  
lokale	  instellingen	  zoals	  het	  maatschappelijk	  werk.	  Daar	  is	  wel	  iets	  voor	  nodig….	  
De	  ruggengraat	  van	  de	  eerstelijns	  jeugdzorg	  en	  het	  CJG	  wordt	  gevormd	  door	  lokale	  
instellingen	  zoals	  het	  maatschappelijk	  werk	  en	  de	  jeugdgezondheidszorg	  op	  voorwaarde	  
dat	  zij	  bereid	  zijn	  om	  zonodig	  hun	  competenties	  aan	  te	  passen	  en	  bijvoorbeeld	  
outreachend	  te	  gaan	  werken.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


