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Laten we beginnen met de redenen waarom de transitie of 
transformatie van de jeugdzorg, ruim tien jaar geleden, is 
ingezet. De transitie is in gang gezet door échte kinderen,  
door overleden kinderen. In 2006 en 2007 werd Nederland 
opgeschrikt door ten minste drie dossiers van ernstige kinder-
mishandeling met de dood van het kind tot gevolg.
Het meisje van Nulde, een door haar moeder en stiefvader 
doodgemarteld kind dat in delen werd teruggevonden in en om 
het strand Nulde; Savannah, het driejarig meisje dat ondanks 
dat er een ondertoezichtstelling was uitgesproken en jeugdzorg 
dus betrokken was, dood werd teruggevonden in de achterbak 
van de auto van haar moeder. En het Maasmeisje waarvan de 
verschillende lichaamsdelen in sporttassen rond de Maas 
werden teruggevonden. 

We zien natuurlijk het liefst dat geen enkel kind (in onze stad  
of ons dorp) ditzelfde lot moet ondergaan. Geen mishandelde 
kinderen onder onze verantwoordelijkheid en daarvoor zoeken 
we naar de juiste instrumenten. Wij kunnen ons afvragen: wat 
hadden deze meisjes nodig om veilig en gezond te (over)leven? 
En: draagt de transitie van de jeugdzorg in onze gemeente 
daartoe bij? En hoe kun je dat controleren? Daar wil ik op 
inzoomen in dit artikel.
De vraag naar de controle op goede jeugdzorg zal ik beant-
woorden aan de hand van een casus uit het verleden...

Het meisje van Nulde
Het meisje van Nulde was wel uitgeschreven uit de ene school 
vanwege een verhuizing naar een andere stad en niet inge-
schreven op een nieuwe school. Het heeft mede daarom 
maanden geduurd voordat haar vermissing werd opgemerkt. 
Door een tv-uitzending waarop een reconstructie van haar 
hoofd was te zien, heeft een onderwijzer (van haar oude school) 
haar herkend.
En dát heeft ons ertoe gebracht om de jeugdzorg te willen 
vernieuwen en deze ‘dichter bij de burger te brengen’, zodat 
kinderen die worden mishandeld of op een andere manier 
lijden, op tijd worden opgemerkt en van de juiste hulp worden 
voorzien. 
Kinderen worden nu pas uitgeschreven uit de oude school als  

ze op een nieuwe school zijn ingeschreven. Zorgelijke signalen 
(moeten) worden uitgewisseld.

De casus van het meisje van Nulde toont aan dat er een goede 
verbinding moet ontstaan tussen onderwijs en hulpverlening. 
Tevens moet de hulpverlening op elkaar worden afgestemd 
zodat zorgelijke signalen ook hier en op tijd en met alle 
betrokkenen worden gedeeld en aangepakt.
Ook heel belangrijk is natuurlijk dat (zorgen)kinderen worden 
gevonden op voor de hand liggende vindplaatsen zoals in de 
school, bij de huisarts, door het consultatiebureau etc. en dat 
deze professionals min of meer verplicht zijn om signalen te 
melden via de meldcode kindermishandeling,
Later zijn er meer doelen voor de transitie bijgekomen zoals  
het terugdringen van zogenoemde ‘perverse prikkels’. Dit zijn 
financiële prikkels die hulpverleningsorganisaties stimuleren 
om een aanbod te doen aan kinderen die niet in hun systeem 
thuishoren, teneinde vooral het organisatiebelang te dienen.

Logische stappen
Bovenstaande stappen zijn enorm logisch, als ze tien jaar 
geleden hadden gewerkt, dan had Rowena mogelijk gered 
kunnen worden, zou je denken. Door de inzet van laagdrempe-
lige hulp dus en het vroegtijdig ontdekken, melden en goed 
aanpakken van deze situaties. En bij het goed aanpakken van 
deze situaties denk ik aan een goed getrainde hulpverlener met 
een excellent inschattingsvermogen van de situatie die, als het 
moet, persoonlijke moed laat zien om een kind te redden. Of dat 
nu wel of niet binnen de regels past. Een hulpverlener die samen 
werkt zonder onderscheids des persoons. Hij/zij neemt ook de 
buurvrouw serieus en niet alleen een collega-professional met 
eenzelfde status als hij/zij. 

Meer inzet zou moeten gaan naar de toevoer en preventieve 
hulp en een hoge inzet op excellente jeugdzorg dus voor deze 
kinderen. Voor de kinderen die dit echt nodig hebben (tussen 
de 5 en 15 procent van de kinderen met ernstige problematiek). 
15 procent maximaal dus, omdat we aan de andere kant van het 
spectrum al jaren een (wild)groei zien van het aantal kinderen 
in de jeugdzorg met een diagnose. De zaken die mogelijk door 

Tijdens de Bsv-bijeenkomst over de Wmo van twee maanden geleden werd, naar 
aanleiding van de aanpak van Janny Bakker gediscussieerd over de vraag of het 
voor raadsleden goed is meer op basis van casuïstiek te sturen, en dus minder 
(alleen) kaderstellend. Is het met andere woorden goed om voorbeelden uit de 
praktijk in te brengen tijdens een raads- of commissievergadering om op basis 
daarvan aan te tonen waar het beleid verbetering behoeft? 
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de ‘perverse prikkel’ ‘dossiers’ zijn geworden. Terwijl het 
aller grootste deel van de kinderen min of meer gezond op  
zou groeien als wij ze als zodanig benaderen.

Veel kinderen zijn druk en vervelend in de klas, brutaal 
misschien, zelfs onhandelbaar. Kinderen die opvallen en 
daardoor het risico lopen (te) snel te worden aangemeld voor 
professionele hulp. Terwijl de oorzaak van hun gedrag mogelijk 
in de te grote klassen kan schuilen of omdat ze te intelligent  
zijn voor de aangeboden stof. 
Een enorme toename van geestelijk of neurologisch ziek 
verklaarde kinderen is hiervan een gevolg.  
De transitie jeugdzorg moet hier verandering in brengen,  
het terugdringen van dit fenomeen verdient hoge prioriteit.

Preventie in plaats van pillen, dat zou ons motto moeten zijn. 
Met een zoektocht naar een (ouderwets) gezonde benadering 
van onze jeugd met het accent op hun vermogen. Daarom 
moeten we ons concentreren op het behoud en de groei van 

sportactiviteiten, cultuur, muziek voor de jeugd. In plaats van 
kinderen te snel te diagnosticeren zouden we in eerste instantie 
de vraag moeten beantwoorden ‘wat heeft dit kind nodig om 
fijner te functioneren?’ Die vraag is officieel opgenomen in de 
toevoer (het passend onderwijs) en zou leidend moeten zijn en 
blijven. Dus ook in de toegang en eventuele hulpverlening in 
een later stadium. 

Minder aanbod 
Paradoxaal genoeg betekent bovenstaande dat er een kleiner 
aanbod vanuit specialistische hulp moet komen. Echter, de inzet 
die we willen behouden, moet ruimhartig zijn. Bij de inkoop 
van de jeugdzorg kunnen we het kader meegeven dat de 
jeugdzorg niet meer dan 15 procent van de kinderen mag 
helpen. De kinderen die bij jeugdzorg in zorg zijn, zijn aantoon-
baar ofwel mishandeld (verwaarloosd), getuigen van huiselijk 
geweld, met een psychiatrische diagnose of vertonen (ernstig) 
crimineel gedrag.
Voor het helpen van deze kinderen kunnen we de financiële 
ondersteuning verhogen om de kwaliteit van de zorg op het 
niveau van excellentie te brengen. Dus met een beperkte 
caseload per hulpverlener, ruime mogelijkheden voor  
bijscholing, verplichte supervisie, controle op de uitvoering  

We moeten ons concentreren op het behoud en de groei van sportactiviteiten, cultuur, muziek voor de jeugd.

Preventie in plaats van pillen,  
dat zou ons motto moeten zijn
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van individuele hulpverleners door (collega) hulpverleners.  
De gemeente heeft controle op de uitvoering door de kaders en 
outcome-criteria die vooraf zijn vastgesteld en eventueel met 
mysteriecliënten die een check op de alledaagse werkelijkheid 
kunnen doen.
Uit dit laatste kunt u misschien al opmaken dat ik casuïstieke 
bespreking in de raad niet zie als een manier om onze controle-
rende taak te optimaliseren ook al zouden dat dan geanonimi-
seerde cases zijn.  

Privacy
In de jeugdhulpverordening van onze stad (Delft) staat dat het 
college opdracht geeft tot hulpverlening, daarvoor verantwoor-
delijk is en zelfs mag checken of de hulpvraag al dan niet 
legitiem is op straffe van het terugbetalen van de kosten voor 
deze hulpverlening, mocht de hulpvraag niet legitiem blijken. 
Een zorgelijke ontwikkeling omdat er bij de beschrijving van 
taken en verantwoordelijkheden van het college niets staat 
geschreven over de privacybescherming van burgers/ hulp-
vragers ten aanzien van het stadsbestuur. Ik maak me hier 
zorgen over omdat mijn ervaring met een groot aantal gemeen-
tebestuurders heeft geleerd dat niet iedere wethouder afdoende 
vertrouwd is met de grenzen van zijn of haar vak(gebied). 

Sommigen nemen teveel afstand tot de hulpverleningspraktijk 
en sturen uitsluitend op het reduceren van financiële middelen. 
Anderen daarentegen komen te dichtbij en werpen zich op als 
de moeder (of vader) Theresa voor de burger. In beide gevallen 
kan schade worden toegebracht. 

Als we – wethouders, ambtenaren én raadsleden – te vertrouwd 
raken met reële casuïstiek als controle-instrument voor goede 
hulpverlening, dan vrees ik voor de broodnodige afstand tussen 
bestuur en kwetsbare burger.
Sturen doen we door het controleren van vooraf gestelde kaders 
en outcome-criteria. Als we dat niet helemaal vertrouwen dan 
zijn er andere instrumenten door bijvoorbeeld de inzet van een 
mysteriecliënt om te checken of de cliënt op tijd wordt 
geholpen, er geen wachtlijsten zijn, de juiste soort hulp wordt 
voorgesteld en ook daadwerkelijk wordt aangeboden. Outcome-
criteria en kaders kunnen worden geformuleerd op basis van de 
ervaringen uit het verleden. De casuïstiek van de overleden 
kinderen dus.

Hoe controleer je?
Dat we aanbieders van jeugdhulp willen controleren via het 
bespreken van casuïstiek in de gemeenteraad lijkt op het eerste 
gezicht een legitieme wens. Toch zou ik dit afraden omdat 
hulpverleners vanuit hun professionele autonomie, kennis en 
kunde hun werk moeten kunnen doen. Besturen vraagt een 
eigen professionaliteit. Ieder gremium heeft een unieke rol in dit 
proces en kan alleen als afgeronde entiteit een schakel vormen 
in de ketting die nodig is om onze jeugd gezond en veilig op te 
laten groeien. De grenzen van ieders vakgebied en aandeel 
moeten duidelijk zijn zodat we op elkaar kunnen vertrouwen.
Het allerbelangrijkste is dat iedereen de ambitie heeft om 
excellente jeugdhulp te organiseren voor kinderen die in een 
uiterst kwetsbare situatie leven. Er is helaas meer dan genoeg 
casuïstiek uit het (recente) verleden voorhanden om outcome en 
kaders te formuleren. Alle betrokkenen ‘beperken’ zich dus tot 
hun kerntaak. 

Iedere betrokkene laat persoonlijke moed zien en dat geldt  
ook voor de stadsbestuurders. Immers, de wethouder die de 
jeugdzorg durft in te perken (tot een aanbod van maximaal 15 
procent van de kinderen) loopt het risico dat hij/zij in de krant 
komt als de bestuurder die onverantwoorde bezuinigen ten 
koste van de kwetsbare jeugd doorvoert. Toch moeten we dit 
durven. Want alleen op deze manier kunnen we nu en in de 
toekomst de (financiële) middelen behouden om kinderen die 
het echt moeilijk hebben te vinden en te beschermen.
Over criteria en kaders moet desnoods hard worden onderhan-
deld met de (gespecialiseerde) jeugdhulp, omdat de veiligheid 
en de gezondheid van onze jeugd op het spel staat. •
Reageren? w.vangeenen@casema.nl 
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