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Inleiding 

De Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 zijn belangrijk, ook voor de jeugdzorg. Bij de 

kabinetsformatie worden besluiten verwacht over het gemeentelijke budget voor jeugdzorg en 

mogelijke aanpassingen in het jeugdzorgstelsel. Jeugdzorg Nederland zet in dit document op een 

rijtje wat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s schrijven over jeugdzorg. Er doen 37 

politieke partijen mee aan deze verkiezingen. Om het behapbaar te houden, zijn alleen de partijen 

met de eerste 15 lijstnummers op de kieslijst in dit overzicht meegenomen. 

De ene partij heeft een heel uitgebreid verkiezingsprogramma geschreven, de andere partij een heel 

beknopt programma. De ene partij heeft hele pagina’s volgeschreven over jeugdzorg, de andere 

partij noemt jeugdzorg niet apart, maar heeft het over ‘de zorg’. En alles daar tussenin. In dit 

document is gepoogd zoveel mogelijk de relevante passages uit verkiezingsprogramma’s te halen. 

Maar er is altijd een grijs gebied, keuzes daarin zijn arbitrair. De doorslag bij de selectie gaf wat 

volgens ons het meest relevant is voor de leden van Jeugdzorg Nederland.  

Jeugdzorg Nederland publiceerde vorig jaar het verkiezingspamflet ‘Kiezen voor een betere 

jeugdzorg’. Dit pamflet stuurden we toe aan de verkiezingsprogrammacommissies van de politieke 

partijen. Het pamflet bevat de drie speerpunten van Jeugdzorg Nederland bij deze Tweede 

Kamerverkiezingen. Hoe komen we tot een betere jeugdzorg? 

- Door te kiezen voor voldoende middelen voor de jeugdzorg. 

- Door orde te scheppen in een chaotisch stelsel. 

- Door de Jeugdwet zo aan te passen dat doorlopende zorg na het achttiende jaar makkelijker 

mogelijk wordt voor álle jongeren in de jeugdzorg. 

We kijken of en hoe deze punten in de verkiezingsprogramma’s terecht zijn gekomen. In onderstaand 

overzicht is per partij steeds opgenomen: 

- Een link waarmee het volledige programma van de partij is terug te vinden 

- De korte samenvatting van Nu.nl voor ‘jeugdzorg en ggz’ bij die partij 

- De volgens ons voor jeugdzorg meest relevante paragraaf uit het programma 

- De punten in de programma’s die gaan over de drie speerpunten uit ons verkiezingspamflet 

- Een overzicht van andere relevante passages uit het programma rondom jeugdzorg 

Daarnaast vroeg Jeugdzorg Nederland aan de woordvoerders Jeugd in de Tweede Kamer (of bij 

vertrekkende politici: aan hun partij) om in een filmpje van 1 minuut aan te geven wat er volgens 

hem/haar in een volgend regeerakkoord moet staan over jeugdzorg. Deze filmpjes worden de 

komende tijd gedeeld via de LinkedIn-pagina en het Twitter-account van Jeugdzorg Nederland. Ook 

delen we via deze kanalen de speciale ‘verkiezingscolumns’ van voorzitter Hans Spigt. 

 

Enkele andere relevante analyses van verkiezingsprogramma’s:  

SociaalWeb: Wat willen de partijen in het sociaal domein en de zorg? 

BDO: Publieke sector: Waar komt de regie, waar de uitvoering?  

Nu.nl: Dit zijn de plannen van de politieke partijen voor de zorg 

VNG: Verkiezingsprogramma’s: Oog voor de wensen van gemeenten? (oa jeugdzorg) 

 

                  25 februari 2021 

https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2020/07/Kiezen-voor-een-betere-jeugdzorg.pdf
https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2020/07/Kiezen-voor-een-betere-jeugdzorg.pdf
https://www.linkedin.com/company/jeugdzorg-nederland
https://twitter.com/Jeugdzorgned
https://www.sociaalweb.nl/nieuws/richting-17-maart-wat-willen-de-partijen-in-het-sociaal-domein-en-de-zorg
https://bdosagwtprdeurwe.blob.core.windows.net/cmsstorage/BDO_NL/media/bdo/PDF/BDO-analyse-verkiezingsprogramma-s-Tweede-Kamerverkiezingen-2021.pdf
https://www.nu.nl/partijprogrammas/6113214/dit-zijn-de-plannen-van-de-politieke-partijen-voor-de-zorg.html
https://vng.nl/artikelen/verkiezingsprogrammas-oog-voor-de-wensen-van-gemeenten


   

Lijst 1: VVD             

https://www.vvd.nl/verkiezingsprogramma/  

 

Samengevat door Nu.nl: 

Jeugdzorg en ggz 

De wachtlijsten in de ggz worden verkort. Binnen de jeugdzorg wordt meer doelmatig doorverwezen. 

https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114570/verkiezingsprogramma-waar-staat-de-vvd-voor.html  

 

‘Belangrijkste jeugdzorgparagraaf’: blz 41 Investeren in jeugdzorg en GGZ 

De organisatie van jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg is de afgelopen jaren flink veranderd, 

waarbij gemeenten een grote rol hebben gekregen. Jeugdzorg wordt dichter bij het kind 

georganiseerd omdat de gemeente haar inwoners het beste kent. Daardoor kan de zorg beter in 

samenhang plaatsvinden, bijvoorbeeld met hulp bij werk, inkomen en schulden. Dit geldt ook voor de 

GGZ, waarbij mensen met psychische aandoeningen zoveel mogelijk kunnen blijven deelnemen aan 

de maatschappij. De veranderingen in deze sectoren zijn nog niet klaar. In de jeugdzorg gaan te veel 

dingen nog niet goed genoeg. Hier is dus echt een inspanning van ons allemaal nodig. We lopen nog 

tegen problemen aan, zoals lange wachtlijsten en een groeiend aantal meldingen van personen met 

verward gedrag. 

Wat zegt de VVD over de drie speerpunten van Jeugdzorg Nederland? 

Door te kiezen voor voldoende middelen voor de jeugdzorg: 

- Kopje heet ‘Investeren in jeugdzorg en GGZ’, maar investering wordt niet concreet gemaakt 

- Een gezonde financiële positie van gemeenten. Dat is een belangrijk aandachtspunt voor het 

Rijk. Gemeenten (en ook provincies) hebben behoefte aan meerjarige financiële zekerheid. 

Dit kan worden bereikt door meerjarig financiële afspraken tussen Rijk en gemeenten (en 

ook provincies) te maken, waarbij ook de afschaffing van de opschalingskorting (het minder 

geld geven aan kleine- en middelgrote gemeenten ) wordt betrokken. Bij het toedelen van 

nieuwe taken aan gemeenten is er aandacht voor de financiële dekking. 

Door orde te scheppen in een chaotisch stelsel: 

- Standaardisering van eisen en criteria die gemeenten stellen aan de verantwoording van 

jeugdzorgaanbieders. Dit doen we in overleg met gemeente, jeugdzorgaanbieders, ouders en 

kinderen. 

- Doelmatiger doorverwijzing binnen de jeugdzorg door de aanwezigheid van voldoende 

jeugdprofessionals bij de huisarts. Zij zijn bekend met de regionale zorgorganisaties en de 

behoeften van ouders en kinderen. 

- Tijdige signalering van mogelijke problemen bij kinderen en gezinnen en een juiste triage. 

Ook het onderwijs heeft hierin een belangrijke rol. Er komt een scherpere afbakening van 

wat we scharen onder jeugdzorg. 

https://www.vvd.nl/verkiezingsprogramma/
https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114570/verkiezingsprogramma-waar-staat-de-vvd-voor.html


   

- Betere samenwerking en afstemming van het zorg- en ondersteuningsaanbod tussen 

zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, welzijns- en mantelzorgorganisaties en 

zorgaanbieders in de regio om zo de patiënt meer centraal te stellen 

Door de Jeugdwet zo aan te passen dat doorlopende zorg na het achttiende jaar makkelijker mogelijk 

wordt voor álle jongeren in de jeugdzorg: 

- x 

 

Wat staat er nog meer in dit verkiezingsprogramma over jeugdzorg of aanpalende onderwerpen? 

Bescherming van kinderen bij verkeerde keuzes van hun ouders. Daarom krijgt de betaling van 

kinderalimentatie voorrang op de aflossing van schulden. Dit voorkomt dat kinderen de dupe 

worden. 

Meer tijdelijke huis- en straatverboden voor daders van kindermishandeling, zodat kinderen zelf in 

hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. 

Uit paragraaf over Familierecht: blz 69-70 in het verkiezingsprogramma 

Aanpakken van ouderverstoting, waarbij de ene ouder het recht ontzegt van de andere ouder om 

contact te hebben met het kind. Als ouders met kinderen uit elkaar gaan en een omgangsregeling 

vastleggen, moeten beide ouders zich hieraan houden. Desnoods zijn hiervoor strafrechtelijke 

maatregelen nodig. 

Uit paragraaf over Jeugdcriminaliteit: blz 67-68 in het verkiezingsprogramma: 

Zwaardere straffen in de strijd tegen drugscriminaliteit voor de ‘kleine jongens’ zoals drugskoeriers, 

loopjongens en jongeren die op de uitkijk staan. Daarmee voorkomen we dat jonge mensen worden 

opgenomen in het criminele circuit, doorgroeien en bijvoorbeeld ingezet worden voor het plegen van 

moorden. 

Eerder in beeld brengen van jongeren die betrokken zijn bij drugshandel. Dit kan bijvoorbeeld vanaf 

het moment dat zij in aanraking komen met Bureau Halt. Omdat het vaak jongeren zijn met een 

lichte verstandelijke beperking, moet Bureau Halt altijd onderzoeken of er sprake is van een 

beperking waardoor een specifieke aanpak noodzakelijk is.  

 

  



   

Lijst 2: PVV      

https://pvv.nl/verkiezingsprogramma.html  

 

Samengevat door Nu.nl: 

Jeugdzorg en ggz 

Wachtlijsten in de ggz en gespecialiseerde jeugdzorg oplossen. 

https://www.nu.nl/partijprogrammas/6113170/verkiezingsprogramma-waar-staat-de-pvv-voor.html  

 

‘Belangrijkste jeugdzorgparagraaf’: blz 15-17 Uw zorg 

De werkdruk in de zorg is al te hoog en er zijn door de vergrijzing ook nog eens heel veel extra 

medewerkers nodig, terwijl het nu al moeilijk is om nieuwe collega’s te vinden. Daarom willen we dat 

de mensen die nu al in de zorg werken meer tijd krijgen om hun werk te doen. In de verpleeghuizen 

zijn medewerkers bijvoorbeeld een derde van hun tijd kwijt aan administratie en in sommige 

ziekenhuizen werken meer mensen die geen contact hebben met patiënten dan wel. We willen er 

een heilige plicht van maken dat administratie wordt geautomatiseerd, gestandaardiseerd of 

afgeschaft. Zodat zorgmedewerkers steeds meer tijd krijgen om dat te doen waarvoor ze zijn 

aangenomen: zorgen voor mensen. 

Wat zegt de PVV over de drie speerpunten van Jeugdzorg Nederland? 

Door te kiezen voor voldoende middelen voor de jeugdzorg: 

- We investeren structureel in de zorg met meer handen aan het bed en in de politie met meer 

blauw op straat. Ook maken we geld vrij voor een betere beloning voor onze zorghelden en 

onze leraren voor de klas. 

Door orde te scheppen in een chaotisch stelsel: 

- We willen er een heilige plicht van maken dat administratie wordt geautomatiseerd, 

gestandaardiseerd of afgeschaft. 

Door de Jeugdwet zo aan te passen dat doorlopende zorg na het achttiende jaar makkelijker mogelijk 

wordt voor álle jongeren in de jeugdzorg: 

- x 

 

Wat staat er nog meer in dit verkiezingsprogramma over jeugdzorg of aanpalende onderwerpen? 

Wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerde jeugdzorg oplossen 

Passend onderwijs moet echt passend worden; elke leerling een plek 

 

  

https://pvv.nl/verkiezingsprogramma.html
https://www.nu.nl/partijprogrammas/6113170/verkiezingsprogramma-waar-staat-de-pvv-voor.html


   

Lijst 3: CDA       
https://www.cda.nl/verkiezingsprogramma  

 

Samengevat door Nu.nl: 

Jeugdzorg en ggz 

Meer aandacht voor onder meer de financiering en het aantal crisisplaatsen in de ggz. Kosten van 

jeugdzorg voor gemeenten terugdringen door hogere eisen te stellen aan nieuwe aanbieders en 

scherpere keuzes te maken. 

https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114600/verkiezingsprogramma-waar-staat-het-cda-

voor.html  

 

‘Belangrijkste jeugdzorgparagraaf’: blz 13-14 We beschermen wat ons het meest dierbaar is: onze 

families en gezinnen 

De overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten heeft de zorg toegankelijker gemaakt, maar 

ook veel duurder. We zien een wildgroei van nieuwe aanbieders die heel gemakkelijk veel geld 

verdienen aan de lichte zorg. Er is sprake van een toename van jongeren in de jeugdzorg. Hierdoor is 

de zwaardere zorg in de knel gekomen en kampen veel gemeenten met grote tekorten. De 

ketensamenwerking in de jeugdzorg staat onder druk. Daarom moeten we met gemeenten scherper 

kijken naar welke zorg echt nodig is voor jongeren en stellen we hogere eisen aan zorgaanbieders. 

We stimuleren samenwerking met huisartsen, zorgverzekeraars en passend onderwijs. Ook 

verbeteren we de ketensamenwerking, met name ten behoeve van jeugdbescherming en essentiële 

jeugdzorg. We kijken kritisch naar de organisatie van de specialistische jeugdzorg. We trekken samen 

met gemeenten op in het oplossen van de jeugdzorgproblematiek, ook in het grip krijgen op de 

toegang tot jeugdzorg. In situaties waarin meerdere instanties betrokken zijn, wordt één 

eindverantwoordelijke instantie aangewezen. Dyslexie-problematiek hevelen we over van jeugdzorg 

naar onderwijs, met de budgetten die daarbij horen. 

Wat zegt het CDA over de drie speerpunten van Jeugdzorg Nederland? 

Door te kiezen voor voldoende middelen voor de jeugdzorg: 

- Veel gemeenten verkeren financieel in zwaar weer. Wij staan naast hen, omdat de 

gemeenten het dichtst bij mensen staan en veel taken vervullen die van grote betekenis zijn 

in het dagelijks leven van ons allemaal. Dat vraagt om betere financiële afspraken, van 

beleidsvrijheid van belastingen tot extra investeringen in onze gemeenten. 

- Daarnaast zal het Rijk structurele financiële middelen ter beschikking stellen, onder meer 

voor het uitvoeren van de gedecentraliseerde taken als de WMO en de jeugdzorg. Daarbij 

worden de gevolgen van de ingevoerde opschalingskorting betrokken. 

Door orde te scheppen in een chaotisch stelsel: 

- We kijken kritisch naar de organisatie van de specialistische jeugdzorg. 

https://www.cda.nl/verkiezingsprogramma
https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114600/verkiezingsprogramma-waar-staat-het-cda-voor.html
https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114600/verkiezingsprogramma-waar-staat-het-cda-voor.html


   

- De coördinatie en onderlinge communicatie door hulpverlenende instanties in de jeugdzorg 

dient te worden verbeterd door in situaties waarin meerdere instanties betrokken zijn één 

eindverantwoordelijke instantie aan te wijzen. 

- Daarom moeten we met gemeenten scherper kijken naar welke zorg echt nodig is voor 

jongeren en stellen we hogere eisen aan zorgaanbieders. 

- Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde financiële prikkels en 

productietargets. 

- Dyslexie-problematiek hevelen we over van jeugdzorg naar onderwijs, met de budgetten die 

daarbij horen. 

- Met schrapsessies zetten we het mes in onnodige regels en geven we meer vertrouwen aan 

de zorgprofessionals. 

Door de Jeugdwet zo aan te passen dat doorlopende zorg na het achttiende jaar makkelijker mogelijk 

wordt voor álle jongeren in de jeugdzorg: 

- x 

 

Wat staat er nog meer in dit verkiezingsprogramma over jeugdzorg of aanpalende onderwerpen? 

Als de relatie tussen ouders of partners tot problemen leidt of stuk loopt kijken wij altijd als eerste 

naar het belang van de kinderen. Om vechtscheidingen te voorkomen bieden we laagdrempelige 

relatiehulp via de centra voor Jeugd en Gezin. Het is belangrijk dat kinderen het recht hebben op het 

onderhouden van de relatie met hun respectievelijke ouders en grootouders. 

Zorg is een basisrecht. Dat betekent dat zorg voor iedereen beschikbaar moet zijn. Dat geldt voor de 

gezondheidszorg, maar ook voor de zorg voor ouderen, mensen met een beperking en mensen die 

psychische zorg of jeugdzorg nodig hebben. 

De zorg is geen markt, maar mensenwerk. Het belang van de patiënt staat altijd voorop. Daarom 

kiezen wij voor minder marktwerking en meer samenwerking als basis voor de zorg. Wij willen af van 

ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde financiële prikkels en productietargets voor zover die alleen 

maar leiden tot onnodige behandelingen. Winstuitkeringen horen hier ook niet bij. 

In een samenleving waarin het uitgangspunt is dat iedereen er mag zijn is iedere suïcide er een 

teveel. We moeten daarom sterker inzetten op het voorkomen van zelfmoord. 

Wij verlagen de werkdruk in de zorg door te zorgen voor voldoende personeel en minder 

administratieve rompslomp. Wij zijn kritisch als het gaat om het implementeren van nieuwe regels 

en registraties. Met schrapsessies zetten we het mes in onnodige regels en geven we meer 

vertrouwen aan de zorgprofessionals. 

Bij het passend onderwijs is het belangrijk is om school en zorg onder één dak te hebben, zodat er 

direct begeleiding is voor de leerlingen. We willen meer faciliteiten zoals hulpverleners in de klas die 

samenwerken met de leerkracht en andere onderwijsprofessionals. 

Wij willen het patroon van criminele families doorbreken door eerder beschermingsmaatregelen als 

een uithuisplaatsing of ontzetting uit de ouderlijke macht in te zetten. Er komt een stevige aanpak op 

het ronselen van jongeren voor criminele activiteiten. 

Zie ook ‘Een betere start voor alle jongeren’: blz 16 – 18 in het verkiezingsprogramma 

  



   

Lijst 4: D66    
https://d66.nl/verkiezingsprogramma/  

 

Samengevat door Nu.nl: 

Jeugdzorg en ggz 

Jeugdzorg gaat door tot 21 jaar, maar na 18 jaar wordt die geleidelijk afgebouwd. Verzekeraars 

moeten centraal of regionaal regie nemen als het gaat om de ggz-wachtlijsten. Een systeem moet 

zorgen dat er meer inzicht is in waar opnamecapaciteit beschikbaar is. 

https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114565/verkiezingsprogramma-waar-staat-d66-voor.html  

 

‘Belangrijkste jeugdzorgparagraaf’: blz 156 – 158 Bescherming van het kind 

Kinderen verdienen gelijke kansen op een goede start. Maar in sommige gezinnen is extra hulp bij 

het opvoeden hard nodig. Bijvoorbeeld bij opvoedvragen, een trauma of een scheiding van de 

ouders. Sommige kinderen worden geboren met een (psychische) aandoening of krijgen er een in 

hun jeugd. Al deze kinderen vallen onder de Jeugdwet en de zorg van hun gemeente. Helaas lopen 

veel kinderen, jongeren en ouders vast als zij gespecialiseerde hulp nodig hebben. Vanuit het 

oogpunt van kansengelijkheid is dat onverteerbaar. 

• Goed opgeleide en samenwerkende wijkteams zijn van groot belang bij de inzet van specialistische 

jeugdzorg en de inzet van verschillende vormen van jeugdzorg. 

• Gemeenten moeten gezinnen ondersteunen bij het opstellen van het familiegroepsplan. Hiermee 

wordt de regie en de betrokkenheid van het gezin zo veel mogelijk behouden. Uithuisplaatsing 

gebeurt alleen wanneer het niet anders kan. 

• We willen jeugdzorg tot 21 jaar, die geleidelijk wordt afgebouwd vanaf 18 jaar. Zo voorkomen we 

een abrupt stoppen van de begeleiding als iemand 18 wordt. We investeren ook structureel om 

jongvolwassenen met psychische klachten mee te laten doen in de samenleving. 

• D66 vindt dat gemeenten voldoende geld moeten hebben om de jeugdzorg goed te kunnen 

regelen. De resultaten van lopend onderzoek moeten uitwijzen hoeveel gemeenten structureel extra 

nodig hebben. Vanwege het belang van voorkomen van ernstiger problematiek, willen we investeren 

in onderzoek en behandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie. 

• D66 wil een alternatief verrekenmodel in de bijdrage aan gemeenten vanuit het Rijk. Hierin moet 

meer aandacht zijn voor de specifieke uitdagingen van de gemeente en het aantal doorverwijzingen 

naar specialistische zorg. 

• Als specialistische jeugdzorg nodig is moet de zorg goed geregeld zijn. D66 maakt hier onderscheid 

tussen weinig voorkomende en veel voorkomende jeugdzorg. Bij weinig voorkomende zorg wil D66 

dat op landelijk niveau wordt gezorgd voor een landelijk dekkend aanbod. Bijvoorbeeld bij 

gespecialiseerde hulp na misbruik, een trauma, loverboyproblematiek of verslavingszorg bij 

jeugdigen. De kennis, schaal en slagkracht die nodig is bij deze complexe en vaak dure jeugdzorg is op 

gemeentelijk niveau niet altijd aanwezig. 

• Bij vormen van jeugdhulp die vaker voorkomen, zoals kinderbescherming, gesloten jeugdhulp en 

pleegzorg of gezinshuizen is het van belang dat gemeenten binnen een regio goed samenwerken. 

Daarvoor is vereenvoudiging nodig van alle verschillende regio-indelingen. De samenwerking tussen 

https://d66.nl/verkiezingsprogramma/
https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114565/verkiezingsprogramma-waar-staat-d66-voor.html


   

regio’s moet door de VNG worden gecoördineerd. 

• D66 wil dat de jeugd-ggz wordt bekostigd via de Zorgverzekeringswet. Op die manier zijn 

afzonderlijke gemeenten niet meer hoofdverantwoordelijk voor deze complexe groep jongeren en 

sluit de zorg beter aan bij de ggz voor volwassenen. Net als bij de ggz voor volwassenen hebben 

gemeenten nog steeds de belangrijke taak om nazorg te bieden voor het gezin. 

• Gemeenten houden de regie over de ambulante jeugdhulp, de jeugdbescherming en de 

jeugdreclassering. Ze zijn de spil in de aanpak van kindermishandeling, preventie, 

opvoedingsondersteuning en voorlichting. 

• In Nederland worden jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer van mishandeling. Het is belangrijk dat 

de overheid leert van succesvol beleid in het buitenland. Hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld, 

seksueel geweld en kindermishandeling dient op landelijk niveau te worden ingekocht als complexe 

jeugdhulp. Hulp is nodig voor slachtoffers, getuigen en plegers van geweld. 

• Forensisch onderzoek bij kindermishandeling moet plaatsvinden in centra die daarin 

gespecialiseerd zijn. Dit wil D66 op landelijke schaal mogelijk maken.  

 

Wat zegt D66 over de drie speerpunten van Jeugdzorg Nederland? 

Door te kiezen voor voldoende middelen voor de jeugdzorg: 

- D66 vindt dat gemeenten voldoende geld moeten hebben om de jeugdzorg goed te kunnen 

regelen. De resultaten van lopend onderzoek moeten uitwijzen hoeveel gemeenten 

structureel extra nodig hebben.  

- D66 wil een alternatief verrekenmodel in de bijdrage aan gemeenten vanuit het Rijk. Hierin 

moet meer aandacht zijn voor de specifieke uitdagingen van de gemeente en het aantal 

doorverwijzingen naar specialistische zorg. 

Door orde te scheppen in een chaotisch stelsel: 

- Bij weinig voorkomende zorg wil D66 dat op landelijk niveau wordt gezorgd voor een 

landelijk dekkend aanbod. 

- Bij vormen van jeugdhulp die vaker voorkomen, zoals kinderbescherming, gesloten jeugdhulp 

en pleegzorg of gezinshuizen is het van belang dat gemeenten binnen een regio goed 

samenwerken. Daarvoor is vereenvoudiging nodig van alle verschillende regio-indelingen. De 

samenwerking tussen regio’s moet door de VNG worden gecoördineerd. 

- D66 wil dat de jeugd-ggz wordt bekostigd via de Zorgverzekeringswet 

- Hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling dient op 

landelijk niveau te worden ingekocht als complexe jeugdhulp 

Door de Jeugdwet zo aan te passen dat doorlopende zorg na het achttiende jaar makkelijker mogelijk 

wordt voor álle jongeren in de jeugdzorg: 

- We willen jeugdzorg tot 21 jaar, die geleidelijk wordt afgebouwd vanaf 18 jaar 

 

Wat staat er nog meer in dit verkiezingsprogramma over jeugdzorg of aanpalende onderwerpen? 

We moeten beter inzicht krijgen in de omvang van seksueel geweld onder jongeren. Meer expertise 

is nodig om deze problemen aan te pakken. Hierbij is een goede aansluiting met jeugdzorg nodig, 

voor opvang en slachtofferhulp. 



   

Omgangsregelingen bij ‘vechtscheidingen‘ moeten beter worden gehandhaafd. Bij 

omgangsproblemen moet eerder worden ingegrepen zodat een ouder de kinderen niet ongestraft 

kan weghouden bij de andere ouder. Het is belangrijk dat de politie meer kennis en ervaring 

opbouwt met deze complexe materie. Daarnaast is preventie van belang. Vechtscheidingen leiden 

tot een onevenredig beslag op de jeugdzorg. Er moet een grondige evaluatie komen van de 

effectiviteit van deze jeugdzorg-interventies. 

D66 is voorstander van eenvoudige adoptie van pleegkinderen, zoals voorgesteld door de 

Staatscommissie herijking ouderschap. Het kind wordt hiermee optimaal beschermd. Er is sprake van 

een familierechtelijke betrekking met de persoon of personen die het kind verzorgen en opvoeden, 

terwijl het kind ook een juridische band houdt met zijn oorspronkelijke ouder(s) en verdere familie. 

De leraar is geen zorgverlener. Elke school krijgt daarom een zorgteam. Daarin zit in elk geval een 

schoolpedagoog, een schoolverpleegkundige, een schoolpsycholoog en een medewerker van 

jeugdhulp. De organisatie van het zorgteam laten we nauw aansluiten bij de gemeentelijke 

organisatie van de jeugdzorg. Zo staan ouders en leraren er niet alleen voor en wordt er op tijd 

ingegrepen. 

LHBTI+: D66 wil meer aandacht voor de jeugdhulp en opvang van dak- en thuisloze LHBTI+ personen 

 

  



   

Lijst 5: GroenLinks      
https://groenlinks.nl/verkiezingsprogramma  

 

Samengevat door Nu.nl: 

Jeugdzorg en ggz 

Extra specialistische behandelcentra openen. Investeren in bewezen effectieve behandelmethoden. 

Kleinere groepen creëren. Een zelfgekozen vertrouwenspersoon voor jongeren. Leeftijdsgrens van 

achttien jaar versoepelen. Lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg oplossen door de 

administratiedruk en financiële problemen van zorgaanbieders te verlagen. Bekostiging via diagnose-

behandelcombinaties vervangen door een vergoeding op basis van de daadwerkelijke kosten. 

Complexe ggz-behandelingen en acute zorg op regionaal niveau, betaald uit reguliere zorgbudgetten. 

https://www.nu.nl/partijprogrammas/6113189/verkiezingsprogramma-waar-staat-groenlinks-

voor.html  

 

‘Belangrijkste jeugdzorgparagraaf’: blz 34 Zorg voor iedereen die dat nodig heeft 

We pakken de crisis in de jeugdzorg aan. Het is onacceptabel dat kwetsbare jongeren maanden op 

een wachtlijst staan en hulpverleners kampen met te hoge werkdruk. De zorg voor jongeren met de 

meest complexe problemen wordt gecoördineerd op regionaal niveau. Er komen extra financiële 

middelen om de bezuinigingen op de jeugdzorg terug te draaien en we investeren in extra 

specialistische behandelcentra en bewezen effectieve behandelmethoden. We zetten de belangen 

van jongeren centraal: we voorkomen zoveel mogelijk uithuisplaatsingen, separatie en 

dwangbehandelingen schaffen we af door kleinere groepen te creëren, jongeren krijgen recht op een 

zelfgekozen vertrouwenspersoon en we versoepelen de leeftijdsgrens van 18 jaar. Pleegouders 

krijgen betere ondersteuning. 

 

Wat zegt GroenLinks over de drie speerpunten van Jeugdzorg Nederland? 

Door te kiezen voor voldoende middelen voor de jeugdzorg: 

- Er komen extra financiële middelen om de bezuinigingen op de jeugdzorg terug te draaien en 

we investeren in extra specialistische behandelcentra en bewezen effectieve 

behandelmethoden. 

- Nadat jarenlang op zorg in gemeenten is bezuinigd, verhogen we de bijdrage aan het 

gemeentefonds zodat gemeenten voldoende geld hebben voor het goed lokaal organiseren 

van zorg en ondersteuning. 

Door orde te scheppen in een chaotisch stelsel: 

- De zorg voor jongeren met de meest complexe problemen wordt gecoördineerd op regionaal 

niveau. 

- We stoppen met het verplicht Europees aanbesteden van zorg in gemeenten.  

 

https://groenlinks.nl/verkiezingsprogramma
https://www.nu.nl/partijprogrammas/6113189/verkiezingsprogramma-waar-staat-groenlinks-voor.html
https://www.nu.nl/partijprogrammas/6113189/verkiezingsprogramma-waar-staat-groenlinks-voor.html


   

Door de Jeugdwet zo aan te passen dat doorlopende zorg na het achttiende jaar makkelijker mogelijk 

wordt voor álle jongeren in de jeugdzorg: 

- We versoepelen de leeftijdsgrens van 18 jaar. 

 

Wat staat er nog meer in dit verkiezingsprogramma over jeugdzorg of aanpalende onderwerpen? 

We schaffen de marktwerking in de zorg af. De zorgverzekeraars vormen we om tot publieke 

zorgfondsen. Samen met lokale burgerinitiatieven, patiëntenorganisaties, mensen met een 

beperking, zorgaanbieders en beroepsgroepen stellen deze zorgfondsen voortaan in iedere regio één 

zorgplan op met een bijbehorend zorgbudget. Hierin staan afspraken over de organisatie en kwaliteit 

van de ouderenzorg, huisartsenzorg, wijkverpleging, ziekenhuiszorg en GGZ en over de afstemming 

met Jeugdhulp en andere gemeentelijke welzijnsvoorzieningen. Op deze manier hebben 

zorgprofessionals niet meer te maken met meerdere zorgverzekeraars en zijn zij veel minder tijd 

kwijt aan administratie. Daarnaast creëert de betere afstemming met gemeenten meer ruimte voor 

preventie, kortere wachtlijsten, minder geregel voor mantelzorgers en betere arbeidsvoorwaarden 

voor thuiszorgmedewerkers. We zorgen dat niemand zorg tekortkomt en geven zorgprofessionals 

een zwaarwegende stem in het oordeel of iets noodzakelijke zorg is. 

Criminaliteitsbestrijding begint bij het voorkomen van criminaliteit. De wijkagent speelt een 

belangrijke rol in preventie, signalering en sociale veiligheid. We investeren in 

opvoedingsondersteuning, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en jeugdzorg en de samenwerking 

daarvan met de politie. Juist bij kleine vergrijpen, zodat we voorkomen dat jongeren in de 

georganiseerde criminaliteit belanden of radicaliseren. 

Gemeenten moeten onafhankelijke cliëntondersteuning faciliteren voor de wetten die ze uitvoeren 

in het sociaal domein. In de zorg en de rechtspraak hebben mensen die het Nederlands niet 

voldoende beheersen altijd toegang tot een beëdigd tolk of vertaler. 

 

  



   

Lijst 6: SP     

https://www.sp.nl/verkiezingsprogramma-2021 

 

 

Samengevat door Nu.nl: 

Jeugdzorg en ggz 

Financiële verantwoordelijkheid voor specialistische jeugdzorg gaat van gemeenten naar 

Rijksoverheid. Wachtlijsten in ggz terugdringen door meer opname- en behandelplaatsen te creëren 

in elke regio. 

https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114614/verkiezingsprogramma-waar-staat-de-sp-voor.html  

 

‘Belangrijkste jeugdzorgparagraaf’: blz 13 Een zorgzaam land 

We gaan de rekening voor de zorg eerlijk delen. We stoppen met de marktwerking in de zorg.  

De financiële verantwoordelijkheid voor de specialistische jeugdzorg komt bij de Rijksoverheid. 

Financiële afwegingen bij gemeenten mogen de kwaliteit van de jeugdzorg niet onder druk zetten. 

We beperken ook de bureaucratie bij de organisatie en verantwoording van jeugdzorg. Betere zorg is 

nodig voor mensen met een beperking. Hun belangen verdienen dan ook meer aandacht in alle 

onderdelen van het overheidsbeleid. 

 

Wat zegt de SP over de drie speerpunten van Jeugdzorg Nederland? 

Door te kiezen voor voldoende middelen voor de jeugdzorg: 

- Gemeenten moeten voldoende geld krijgen om zélf beleid en keuzes te maken voor hun 

inwoners. Nu hebben gemeenten grote tekorten, op jeugdzorg, WMO, het onderhoud van de 

buurt, of de hulp voor mensen met schulden. Veel meer geld is nodig om de gemeenten deze 

taken te laten uitvoeren. Dat geldt in het bijzonder voor de regio’s waar de bevolking krimpt 

en de voorzieningen al sterk onder druk staan. 

Door orde te scheppen in een chaotisch stelsel: 

- De financiële verantwoordelijkheid voor de specialistische jeugdzorg komt bij de 

Rijksoverheid. 

- We beperken ook de bureaucratie bij de organisatie en verantwoording van jeugdzorg. 

Door de Jeugdwet zo aan te passen dat doorlopende zorg na het achttiende jaar makkelijker mogelijk 

wordt voor álle jongeren in de jeugdzorg: 

- x 

 

https://www.sp.nl/verkiezingsprogramma-2021
https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114614/verkiezingsprogramma-waar-staat-de-sp-voor.html


   

 

Wat staat er nog meer in dit verkiezingsprogramma over jeugdzorg of aanpalende onderwerpen? 

Ondernemers die streven naar winst krijgen geen kans meer in de zorg. We willen stoppen met de 

aanbestedingen, ook voor de gemeentelijke zorgtaken. Voor alle zorg gaat een verbod gelden op 

winstuitkeringen en bestuurders mogen niet langer financiële belangen hebben in de bedrijven die 

door de eigen zorginstelling worden ingehuurd. We stoppen het gegraai. Zorgbestuurders en 

consultants mogen voortaan niet méér verdienen dan de minister-president. 

De hoge uitstroom van personeel uit de zorg wordt gestopt. In de zorg wordt niet de winst, maar 

goed werkgeverschap leidend. De salarissen gaan omhoog en zorgverleners krijgen meer invloed om 

onzinnige regels en bureaucratie te schrappen. We brengen de menselijke maat terug in de zorg en 

herstellen het vertrouwen in de beroepskrachten. Niet verzekeraars maar zorgprofessionals stellen 

vast welke zorg nodig is. 

  



   

Lijst 7: PvdA     
https://www.pvda.nl/verkiezingsprogramma-2021/  

 

Samengevat door Nu.nl:  

Jeugdzorg en ggz 

De wachtlijsten in de jeugdzorg en de ggz worden verkort. De specialistische zorg wordt landelijk 

opgepakt als het regionaal niet van de grond komt. De verplichte aanbesteding in de jeugdzorg wordt 

geschrapt. 

https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114556/verkiezingsprogramma-waar-staat-de-pvda-

voor.html  

 

‘Belangrijkste jeugdzorgparagraaf’: blz 26 Niet de markt maar de mens centraal 

Kinderen krijgen eerder de juiste zorg vanuit de gemeente. Ouders krijgen waar mogelijk de regie 

over het gezinsplan. Hulpverleners krijgen de tijd om vanuit een vertrouwensrelatie samen te 

werken. Voor kinderen die echt niet thuis kunnen wonen, zoeken we bij voorkeur een liefdevol 

pleeggezin of gezinshuis. Kinderen die niet thuis wonen (ook kinderen in de vrouwenopvang) krijgen 

standaard een traumabehandeling. Professionals krijgen meer vertrouwen, door goede opleiding en 

certificering aan de voorkant. De tijdrovende en verspillende administratieve verantwoording aan de 

achterkant laten we afnemen. Er komt meer ruimte voor samenwerking in de jeugdhulp (jeugdzorg & 

JGGZ) in plaats van marktwerking en concurrentie. Gemeenten werken meerjarig samen op het 

gebied van de specialistische jeugdhulp en gebruiken standaarden zodat de administratie versimpelt. 

Er komt structureel extra geld voor de jeugdhulp, tekorten bij gemeenten vullen we aan. 

 

Wat zegt de PvdA over de drie speerpunten van Jeugdzorg Nederland? 

Door te kiezen voor voldoende middelen voor de jeugdzorg: 

- Er komt structureel extra geld voor de jeugdhulp, tekorten bij gemeenten vullen we aan. 

- Investeren in gemeentefonds. De lokale democratie staat dicht bij mensen. Daarom 

investeren we in de lokale democratie. De gemeenten worden op eerlijke wijze 

gecompenseerd voor de uitgaven op het sociaal domein zoals de WMO, Jeugdzorg en 

participatie. Gemeenten moeten hun taken dan wel goed kunnen uitvoeren. Daarom 

stoppen we de bezuinigingen op het gemeentefonds. 

Door orde te scheppen in een chaotisch stelsel: 

- De tijdrovende en verspillende administratieve verantwoording aan de achterkant laten we 

afnemen.  

- Er komt meer ruimte voor samenwerking in de jeugdhulp (jeugdzorg & JGGZ) in plaats van 

marktwerking en concurrentie.  

- Gemeenten werken meerjarig samen op het gebied van de specialistische jeugdhulp en 

gebruiken standaarden zodat de administratie versimpelt. 

https://www.pvda.nl/verkiezingsprogramma-2021/
https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114556/verkiezingsprogramma-waar-staat-de-pvda-voor.html
https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114556/verkiezingsprogramma-waar-staat-de-pvda-voor.html


   

- Einde aan verplichte aanbesteding van thuiszorg en jeugdzorg. Te vaak kiezen gemeenten nu 

nog partijen op basis van de laagste prijs. Dit gaat ten koste van kennis, ervaring en expertise 

die nodig is om de beste zorg te leveren. 

Door de Jeugdwet zo aan te passen dat doorlopende zorg na het achttiende jaar makkelijker mogelijk 

wordt voor álle jongeren in de jeugdzorg: 

- x 

 

Wat staat er nog meer in dit verkiezingsprogramma over jeugdzorg of aanpalende onderwerpen? 

Zorgpersoneel heeft recht op meer salaris, minder werkdruk en meer collega’s. Wij investeren 

structureel in het salaris, de werkomstandigheden en perspectief van alle verpleegkundigen, 

verzorgenden en andere directe zorgmedewerkers in de ziekenhuiszorg, de thuiszorg, de 

gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de verpleeghuiszorg. 

Aanpakken wachtlijsten in de GGZ. We vergroten de capaciteit van de psychische gezondheidszorg 

en jeugdzorg, om zo de wachttijden te verkorten. 

Een plek voor ieder kind. Ieder kind heeft het recht om naar school te gaan. Nederland telt echter 

vele duizenden “thuiszitters”. Wij willen dat ons onderwijs echt inclusief is en dat er voor elk kind een 

goede plek is op school. Passend onderwijs, waarbij ieder kind de juiste ondersteuning krijgt, moet 

het streven blijven, maar gaat nu teveel gepaard met verhoging van de werkdruk in het onderwijs. 

Om daar iets aan te doen willen we investeren in passend onderwijs en jeugdzorg en de aansluiting 

tussen onderwijs en jeugdzorg verbeteren. Geld voor zorgleerlingen moet ook echt bij zorgleerlingen 

terecht komen. We leggen vast welk niveau van basisondersteuning minimaal nodig is om kinderen 

te begeleiden in hun specifieke behoeften, zoals taal– en rekenachterstanden, gedragsstoornissen, 

dyslexie, sociaaleconomische omstandigheden en hoogbegaafdheid. Daar waar de bestaande 

voorzieningen geen passend aanbod kunnen bieden wordt maatwerk geboden op individuele basis. 

Er komt een staatscommissie institutioneel racisme. Deze commissie onderzoekt en adviseert over 

uitsluitingsmechanismes en institutioneel racisme. Ze kijkt naar schooladviezen, neemt sociale en 

fraudewetgeving onder de loep en bekijkt wat er kan verbeteren bij de politie, jeugdzorg en andere 

instanties. 

Wijkaanpak van criminaliteit. Vooral jongens met weinig toekomstkansen lijken in de lokale 

criminaliteit verstrikt te raken. Hen geven we meer kansen, met goed onderwijs, meer perspectief op 

een baan en voldoende professionele jeugdhulp. Samen met wijkagenten bieden we deze jongens 

een ander toekomstperspectief. 

Jonggestraften krijgen Ter Beschikking van het Onderwijs (TBO) opgelegd. Jongeren krijgen verplicht 

onderwijs tijdens hun straf. Hiermee geef je jongeren een eerlijke kans om hun leven op de rit te 

krijgen en iets zinvols terug te geven aan de samenleving. TBO duurt zo lang als nodig, totdat een 

vakdiploma is behaald. De rechter beslist hierover. 

 

  



   

Lijst 8: ChristenUnie      
https://www.christenunie.nl/standpunten  

 

Samengevat door Nu.nl: 

Jeugdzorg en ggz 

Bredere jeugdzorg, structureel meer geld en middelen. Voor behoud decentralisatie. 

https://www.nu.nl/partijprogrammas/6113191/verkiezingsprogramma-waar-staat-de-christenunie-

voor.html  

 

‘Belangrijkste jeugdzorgparagraaf’: blz 61 Betere jeugdzorg 

Opgroeien doe je bij voorkeur thuis. Bij haperingen in het opgroeien en opvoeden is het van belang 

dat zorg en ondersteuning zo nabij mogelijk worden aangeboden. Met de juiste ondersteuning op 

het juiste moment kan zwaardere zorg worden voorkomen. Door de versnelling van de maatschappij, 

de hoge verwachtingen waaraan kinderen en jongeren moeten voldoen en het steeds meer 

ontbreken van stabiele relaties en gezinnen, raken steeds meer kinderen in de knel. Daar zijn we 

bezorgd over. Een diagnose en stempel zijn niet altijd behulpzaam. Als er zorg nodig is, moet de focus 

vooral op de oplossing liggen: de juiste hulp en ondersteuning in en rond een gezin. Dat kan niet 

zonder de inzet van informele steun en de eigen kracht van ouders. Soms zijn tips voor de omgang 

met of opvoeding van een jongere al voldoende, soms kunnen problemen groepsgewijs worden 

behandeld, in andere gevallen zijn intensieve hulpverleningstrajecten nodig. Belangrijk is dat er 

aandacht is voor de hele mens: de zorg moet gericht zijn op alle aspecten van het probleem: het 

gezin, de vriendengroep en omgevingsfactoren. De verandering van de jeugdzorg, gericht op 

normaliseren, hulp dichtbij en betere samenwerking rond gezinnen, is in volle gang, maar we zijn er 

nog lang niet. Gemeenten willen wel bijdragen aan de doelen van de Jeugdwet, maar hebben 

daarvoor een passend budget nodig. Het stijgend aantal kinderen in de jeugdhulp is bovendien ook 

een symptoom van een maatschappelijk vraagstuk. Dat lossen we niet op met alleen maar meer geld, 

maar vraagt ook een verandering in de samenleving. We moeten samen toewerken naar een situatie 

waarin ouders zoveel mogelijk zelf in staat zijn om kinderen een geborgen omgeving te bieden, en als 

dat onverhoopt nodig is, kunnen rekenen op goede jeugdzorg. 

• Bredere jeugdzorg. De transformatie in de jeugdzorg moet worden aangegrepen om met een 

bredere blik te kijken welke hulp jongeren en gezinnen nodig hebben. Dat kan bijvoorbeeld 

betekenen dat waar jeugdhulp is aangevraagd eerst schuldhulpverlening nodig is of dat bij 

leerproblemen eerst praktische hulp in het gezin moet komen.  

• Meer geld voor jeugdzorg. De gemeentelijke uitgaven aan jeugdzorg stijgen. Deze stijging is slechts 

gedeeltelijk gecompenseerd en daarnaast van tijdelijke aard. De ChristenUnie wil structureel méér 

middelen voor de jeugdzorg, zodat gemeenten goede zorg kunnen blijven bieden en intussen kunnen 

transformeren.  

• Specialistische jeugdhulp slimmer inkopen. Voor regionaal, bovenregionaal en landelijk werkende 

aanbieders geldt dat zij met verschillende gemeenten en verschillende inkoopkaders te maken 

hebben. Omgekeerd geldt dat het gemeenten veel tijd, geld en inzet kost om zorg goed in te kopen 

https://www.christenunie.nl/standpunten
https://www.nu.nl/partijprogrammas/6113191/verkiezingsprogramma-waar-staat-de-christenunie-voor.html
https://www.nu.nl/partijprogrammas/6113191/verkiezingsprogramma-waar-staat-de-christenunie-voor.html


   

bij meerdere aanbieders. Om zowel gemeenten als aanbieders efficiënter te laten samenwerken, 

komt er een landelijk inkoopkader voor bovenregionale specialistische jeugdhulp, dat nog steeds 

mogelijkheden openlaat voor lokaal maatwerk. Dat is goed voor gemeenten, de jeugdhulp en vooral 

voor de jeugd die hulp nodig heeft.  

• Resultaatgericht contracteren. Bij het contracteren moeten de kwaliteit van de jeugdzorg en het te 

bereiken resultaat dat professionals leveren leidend zijn, en niet het aantal uren dat wordt 

vastgesteld.  

• Grens jeugdhulp naar 23 jaar. De overgang van 18- naar 18+ levert veel problemen op. We trekken 

de leeftijdsgrens voor jeugdhulp op naar 23 jaar, in lijn met het RVS-advies. Gemeenten krijgen 

hiervoor de financiële middelen.  

• Familienetwerkberaad vaker inzetten. Om het netwerk van jongeren te activeren in de zoektocht 

naar een oplossing willen we vaker vormen van familienetwerkberaad inzetten.  

• Verminderen aantal uithuisplaatsingen van kinderen en jongeren. Binnen de Jeugdzorg wordt 

ingezet op het verminderen van het aantal uithuisplaatsingen door sterker in te zetten op 

alternatieven. Samen met de jeugdige en ouders optrekken om de veiligheid binnen het gezin te 

herstellen heeft voorkeur boven uithuisplaatsing. Inzet op steun vanuit steungezinnen en 

buurtnetwerken zijn daar voorbeelden van.  

• Eén gezin, één plan. Voor multiprobleemgezinnen geldt de aanpak één gezin, één plan, één 

regisseur. De privacy van gezinnen moet gewaarborgd zijn, maar mag samenwerking tussen zorg-

/hulpverleners niet belemmeren.  

• Praktijkondersteuners jeugd en gezin. In de (huisartsen)praktijk kan de inzet van 

praktijkondersteuners bij jeugd- en gezinsproblematiek onnodige doorverwijzing naar duurdere zorg 

helpen voorkomen. Ouders en jeugd worden dichtbij, snel en in een vertrouwde omgeving geholpen.  

• Pleegzorg en Gezinshuizen. Waar kinderen niet binnen de eigen familie(netwerken) kunnen 

opgroeien, worden ze geplaatst in pleeggezinnen, gezinshuizen of opvanginstellingen. We streven 

ernaar dat elk kind in een gezinssituatie kan opgroeien, zo mogelijk in pleeggezinnen en anders in 

gezinshuizen. De pleegzorgvergoeding bestaat uitsluitend uit een onkostenvergoeding en zal worden 

verhoogd met een vrijwilligersvergoeding voor de tijd die pleegouders moeten besteden aan overleg 

met hulpverleners en instanties. Kinderen die uit huis zijn geplaatst hebben recht op zak- en 

kleedgeld, ook als hun eigen ouders dat niet zelf betalen.  

• Woongroepen. Er komen alternatieven voor jeugdigen die niet in een pleeggezin of gezinshuis 

passen, en op dit moment in de gesloten jeugdhulp worden geplaatst waar ze geen passende hulp 

krijgen. Te denken valt aan kleinschalige gezinsvormen of woongroepen.  

• Kindermishandeling bespreekbaar maken. Melden van kindermishandeling helpt, maar neemt het 

achterliggende probleem vaak niet weg. Daarom houden we het meldpunt Veilig Thuis in stand en 

wordt het programma Geweld hoort Nergens Thuis voortgezet. Doel is om de bespreekbaarheid te 

vergroten en mensen te ondersteunen bij vermoedens van kindermishandeling.  

• Burgervoogden. De zaakbelasting van jeugdbeschermers wordt verlicht door inzet van 

burgervoogden. 

 

Wat zegt de ChristenUnie over de drie speerpunten van Jeugdzorg Nederland? 

Door te kiezen voor voldoende middelen voor de jeugdzorg: 

- Meer geld voor jeugdzorg. De gemeentelijke uitgaven aan jeugdzorg stijgen. Deze stijging is 

slechts gedeeltelijk gecompenseerd en daarnaast van tijdelijke aard. De ChristenUnie wil 

structureel méér middelen voor de jeugdzorg, zodat gemeenten goede zorg kunnen blijven 

bieden en intussen kunnen transformeren. 



   

- Gemeenten verdienen beter. De in 2015 gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugd, 

maatschappelijke ondersteuning en zorg hebben een gat geslagen in de gemeentelijke 

begrotingen. Vooral de uitgaven voor jeugdzorg zijn sterk gestegen. Het Rijk heeft de 

afgelopen jaren vooral met incidentele steun een deel van deze stijging gecompenseerd. 

Deze bijdrage wordt verhoogd en structureel. De bijdragen vanuit het Gemeentefonds voor 

gemeenten moeten stabiel en voorspelbaar groeien, dus geen bezuinigingen. De 

opschalingskorting wordt geschrapt. 

Door orde te scheppen in een chaotisch stelsel: 

- Om zowel gemeenten als aanbieders efficiënter te laten samenwerken, komt er een landelijk 

inkoopkader voor bovenregionale specialistische jeugdhulp, dat nog steeds mogelijkheden 

openlaat voor lokaal maatwerk. 

- Eenduidige zorgregio’s. We willen de zorg in eenduidige zorgregio’s organiseren, die 

aansluiten bij de bestaande werkgebieden van zorgaanbieders en zorginkopers. Er komt een 

einde aan de versnippering en onduidelijkheid in de lappendeken van bestuurlijke regio-

indelingen, waaronder ROAZ, zorgkantoor, zorgverzekeraar, GGD-regio, veiligheidsregio en 

jeugdzorgregio. 

- Eenduidige regie in de regio. Wettelijk wordt geregeld dat er iedere 5 tot 10 jaar een 

regiovisie wordt vastgesteld door alle partijen die betrokken zijn bij de verschillende typen 

zorgaanbod. Dat gaat in elk geval om zorg waarbij sprake is van domein-overstijgende zorg 

(kwetsbare ouderen, ggz, chronische ketenzorg) en de acute zorg. Preventiedoelstellingen 

maken deel uit van deze regiovisie. 

Door de Jeugdwet zo aan te passen dat doorlopende zorg na het achttiende jaar makkelijker mogelijk 

wordt voor álle jongeren in de jeugdzorg: 

- Grens jeugdhulp naar 23 jaar. De overgang van 18- naar 18+ levert veel problemen op. We 

trekken de leeftijdsgrens voor jeugdhulp op naar 23 jaar, in lijn met het RVS-advies. 

Gemeenten krijgen hiervoor de financiële middelen. 

 

Wat staat er nog meer in dit verkiezingsprogramma over jeugdzorg of aanpalende onderwerpen? 

Versterking van jeugdhulp in en bij de school. De samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg 

wordt versterkt. 

Het stijgend aantal zwerfjongeren vraagt speciale aandacht. We pleiten voor het stuk voor stuk 

aanpakken van de oorzaken: te weinig betaalbare woningen, problematische schulden, verminderde 

zelfredzaamheid, slechte aansluiting tussen jeugdzorg en de verwachte zelfredzaamheid op 18-jarige 

leeftijd. Geen jongere mag uit beeld raken. 

• Jongerenregisseurs. Er komen jongerenregisseurs voor (zwerf-)jongeren die tussen wal en schip 

raken bij het vinden van een huis, opleiding, inkomen en zorg; zij bieden ook een half jaar nazorg.  

• Bijstand op maat voor dakloze jongeren en jongeren in instellingen. Voor jongeren van 18 tot 21 

jaar die dakloos zijn, in een instelling wonen of in omstandigheden raken waarbij ouders/verzorgers 

hun onderhoudsplicht niet volledig kunnen nakomen, worden oplossingen mogelijk gemaakt. 

Gemeenten zijn verplicht om deze jongeren ruimhartig te helpen, zonder willekeur. Bijvoorbeeld via 

de bijzondere bijstand of individueel maatwerk via de Participatiewet. 

 

  



   

Lijst 9: PvdD  

https://www.partijvoordedieren.nl/verkiezingsprogramma-pvdd-

2021-2025  

 

Samengevat door Nu.nl 

Jeugdzorg en ggz 

Zorgen dat gemeentes voldoende middelen hebben voor een goed georganiseerde jeugdzorg. 

Wachtlijsten in de ggz terugdringen met investeringen in onder meer opleidingsmogelijkheden en 

verminderen administratieve lasten. 

https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114602/verkiezingsprogramma-waar-staat-de-partij-voor-de-

dieren-voor.html  

 

‘Belangrijkste jeugdzorgparagraaf’: blz 67 Zorg voor iedereen 

Het is duidelijk: de zorg is geen markt. Eén op de zes werkenden werkt in de zorg. Dit moet een 

aangename werkomgeving zijn. De uitstroom in de zorg is echter ook hoog. Een groot deel van de 

zorgmedewerkers haakt na een paar jaar in de zorg af en komt niet meer terug. De doorgeslagen 

bureaucratie heeft ervoor gezorgd dat professionals op de werkvloer steeds minder inspraak hebben 

en iedere handeling moeten verantwoorden. De tijd die wordt besteed aan het invullen van 

formulieren en protocollen kan niet aan de patiënt worden gegeven. Dat draaien we terug. De 

managementlagen worden ingekrompen en we roepen de bureaucratie een halt toe. We willen meer 

handen aan het bed en de zorgverleners aan het roer, met bijpassende loonsverhoging en 

verminderde werkdruk. Zo wordt de zorg ook voor patiënten een aangenamere omgeving. Meer 

aandacht en keuzevrijheid voor patiënten leidt tot kwalitatief betere zorg. Daarom gaan we ook 

inzetten op kleinschalige basiszorg en houden we fusies tot megaziekenhuizen tegen. Passende zorg 

blijft zo voor iedereen bereikbaar. 

 

Wat zegt de Partij voor de Dieren over de drie speerpunten van Jeugdzorg Nederland? 

Door te kiezen voor voldoende middelen voor de jeugdzorg: 

- De decentralisatie ging gepaard met onverantwoorde bezuinigingen. We zorgen dat elke 

gemeente voldoende middelen heeft voor een goed georganiseerde jeugdzorg. 

- Gemeenten krijgen genoeg middelen om goede zorg aan te bieden die ook alleen dáárvoor 

aangewend worden. De kosten, uitvoering en kwaliteit zijn in elke gemeente gelijk. 

Door orde te scheppen in een chaotisch stelsel: 

- Verschillen tussen gemeenten in aanbod en kwaliteit van jeugdhulp zijn onaanvaardbaar. 

- De Wet gemeenschappelijke regelingen wordt vernieuwd zodat het recht van amendement 

en het budgetrecht voor volksvertegenwoordigers beter verankerd worden en daarmee een 

verplicht onderdeel van samenwerkingen tussen gemeenten, provincies en waterschappen. 

https://www.partijvoordedieren.nl/verkiezingsprogramma-pvdd-2021-2025
https://www.partijvoordedieren.nl/verkiezingsprogramma-pvdd-2021-2025
https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114602/verkiezingsprogramma-waar-staat-de-partij-voor-de-dieren-voor.html
https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114602/verkiezingsprogramma-waar-staat-de-partij-voor-de-dieren-voor.html


   

Door de Jeugdwet zo aan te passen dat doorlopende zorg na het achttiende jaar makkelijker mogelijk 

wordt voor álle jongeren in de jeugdzorg: 

- Jeugdzorg wordt uitgebreid tot 21 jaar. Vanaf 18 jaar wordt deze geleidelijk afgebouwd. 

 

Wat staat er nog meer in dit verkiezingsprogramma over jeugdzorg of aanpalende onderwerpen? 

Wachtlijsten in de jeugdzorg worden actief aangepakt. 

Marktwerking heeft geleid tot geldverspilling, terwijl de financiering van de zorg onder druk staat. Er 

komt een taskforce om verspilling in de zorg op alle fronten tegen te gaan en perverse prikkels af te 

schaffen. 

Het moet voor slachtoffers van huiselijk geweld veel makkelijker worden om melding te maken en te 

vluchten naar een crisisopvang. Daarvoor moeten er meer noodopvangplekken gerealiseerd worden. 

Ook huisdieren zijn daar welkom, of kunnen kosteloos en laagdrempelig ergens anders opgevangen 

worden via het netwerk van de crisisopvang. Bij de politie, jeugdzorg, scholen en sociale wijkteams 

wordt extra aandacht besteed aan het herkennen van huiselijk geweld, zodat dit eerder gesignaleerd 

wordt. 

Taken en verantwoordelijkheden van de landelijke overheid kunnen alleen aan provincie of 

gemeente worden overgedragen onder scherpe voorwaarden. De taak moet zich ervoor lenen en de 

overheden die de nieuwe taak erbij krijgen moeten voldoende (financieel) zijn toegerust. 

 

  



   

Lijst 10: 50PLUS      

https://www.50pluspartij.nl/verkiezingsprogramma-2021-2025  

 

Samengevat door Nu.nl: 

Jeugdzorg en ggz 

Deze thema's worden niet behandeld in het verkiezingsprogramma van 50PLUS. 

https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114561/verkiezingsprogramma-waar-staat-50plus-voor.html  

 

‘Belangrijkste jeugdzorgparagraaf’: blz 8 Gezondheidszorg 

We beschikken in Nederland over een kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg met uitstekend 

opgeleide professionals en een goede infrastructuur dichtbij mensen. De basis van het stelsel is een 

voor iedereen toegankelijke, solidaire verzekering zonder onderscheid in leeftijd of tussen zieke en 

gezonde mensen. Door de private uitvoering is innovatie mogelijk en worden er op talloze manieren 

efficiëntievoordelen behaald. Tegelijkertijd zien we nog vele verbetermogelijkheden. Ook zien we dat 

de kosten jaarlijks sterk stijgen. Dit wordt veroorzaakt door de wens tot verbetering zoals de 

toepassing van nieuwe behandelmethoden, de komst van nieuwe, soms te dure geneesmiddelen, 

maar ook door de stijgende kosten van de vergrijzing en een te sterke productieprikkel in de 

bekostigingssystematiek. 

Wat zegt 50PLUS over de drie speerpunten van Jeugdzorg Nederland? 

Door te kiezen voor voldoende middelen voor de jeugdzorg: 

- x 

Door orde te scheppen in een chaotisch stelsel: 

- x 

Door de Jeugdwet zo aan te passen dat doorlopende zorg na het achttiende jaar makkelijker mogelijk 

wordt voor álle jongeren in de jeugdzorg: 

- x 

Wat staat er nog meer in dit verkiezingsprogramma over jeugdzorg of aanpalende onderwerpen? 

De schuldhulpverlening moet worden verbeterd. Gemeenten moeten worden gestimuleerd om te 

kijken naar de samenhang van werkloosheid, schulden, de (geestelijk) gezondheid en gezinssituatie.  

 

We willen preventief stevig inzetten op versterking van drempelvrije wijkteams waarin de 

verschillende professies (welzijn, zorg) bij elkaar gebracht zijn. Dit moeten teams zijn die veel meer 

aan de voorkant hun werk doen (informatiebijeenkomsten, spreekuren, bij mensen thuis komen met 

adviezen) ook huisartsen kunnen hiernaar doorverwijzen. De grootste kracht is dat zij domein 

overstijgend werken en het vaste aanspreekpunt zijn voor mensen met een hulpvraag tot de vraag in 

goede banen is geleid naar een oplossing.   

https://www.50pluspartij.nl/verkiezingsprogramma-2021-2025
https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114561/verkiezingsprogramma-waar-staat-50plus-voor.html


   

Lijst 11: SGP      

https://sgp.nl/actueel/publicaties/verkiezingsprogramma-2021-2025  

 

Samengevat door Nu.nl: 

Jeugdzorg en ggz 

Financiële compensatie voor de zorg en ondersteuning voor jongeren aan gemeenten door het Rijk. 

Striktere afbakening van wat onder jeugdzorg valt. Harde leeftijdsgrens in de jeugdzorg verdwijnt. Op 

regionaal niveau afspraken maken over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute ggz. Een 

nieuw bekostigingsmodel per 2022 voor de ggz dat de daadwerkelijk geleverde zorg weerspiegelt en 

herkenbaar en controleerbaar is. 

https://www.nu.nl/partijprogrammas/6113185/verkiezingsprogramma-waar-staat-de-sgp-voor.html  

 

‘Belangrijkste jeugdzorgparagraaf’: blz 45 – 47 Jeugdzorg  

Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. 

Sindsdien is het gebruik van jeugdhulp fors gestegen. Inmiddels krijgt bijna een op de acht(!) 

kinderen hulp of ondersteuning. De oplopende kosten drukken zwaar op de huishoudboekjes van 

veel gemeenten. De groeiende vraag naar hulp lijkt nauwelijks af te remmen. Dit is zorgwekkend. De 

SGP wil het jeugdstelsel nu niet opnieuw grondig wijzigen. Wel moeten een aantal knelpunten 

worden aangepakt. Er wordt (door meerdere onderzoeksteams) onderzoek gedaan naar de oorzaken 

van de gestegen jeugdzorg zodat we niet langer alleen de gevolgen zien van gestegen jeugdzorg, 

maar vooral de oorzaken, zodat er een gerichte aanpak kan komen om de oorzaken aan te pakken. 

- Gemeenten hebben voldoende budget nodig om zorg en ondersteuning voor jongeren vorm 

te geven. Bij veel gemeenten hangt de jeugdzorg financieel gezien als een molensteen om de 

nek, wat hen belemmert om de transformatie van de jeugdhulp vorm te geven. De SGP vindt 

dat gemeenten financieel gecompenseerd moeten worden door het Rijk.  

- Tegelijkertijd is het nodig dat gemeenten het jeugdhulpstelsel doelmatiger en doeltreffender 

inrichten zodat zij de vraag naar hulp en ondersteuning weer onder controle krijgen. Dit 

vraagt om een duidelijke visie, consistent beleid en soms scherpe(re) keuzes van gemeenten.  

- Gemeenten moeten vooral wat doen aan de vraag naar lichte vormen van jeugdhulp. De SGP 

vindt het niet zinvol om een wettelijke begrenzing van de jeugdhulpplicht in te voeren.  

- Gemeenten zouden bijvoorbeeld meer werk kunnen maken van het versterken van de eigen 

kracht en regie van jongeren en hun sociale netwerk. Ook is nodig dat gemeenten veel 

strikter afbakenen wat zij als jeugdhulp zien en wat niet. Niet elke opvoedvraag hoeft uit te 

monden in een intensief hulptraject. De Rijksoverheid maakt daarom bestuurlijke afspraken 

met gemeenten om het aanbod van lichtere jeugdzorg te beperken, zodat er meer budget 

overblijft voor complexere jeugdzorg.  

- Op regionaal, bovenregionaal en landelijk niveau moet voldoende specialistische jeugdhulp 

aanwezig zijn. De SGP wil dat ‘Den Haag’, jeugdzorgregio´s, de regionale expertisecentra, 

zorgaanbieders en gemeenten hierover bindende en eenduidige afspraken maken. De 

(wettelijke) voorwaarden die de regering stelt aan een stabiel regionaal aanbod van 

https://sgp.nl/actueel/publicaties/verkiezingsprogramma-2021-2025
https://www.nu.nl/partijprogrammas/6113185/verkiezingsprogramma-waar-staat-de-sgp-voor.html


   

specialistische jeugdzorg, mogen geen afbreuk te doen aan de beleidsvrijheid en 

democratische legitimiteit van gemeenten. Jeugdhulp is en blijft immers decentraal 

georganiseerd.  

- De decentralisatie van de jeugdhulp heeft geleid tot een versnippering in het zorglandschap 

en enorme stijging van de administratieve lastendruk. Gemeenten en zorgaanbieders 

moeten daarom gebruik gaan maken van dezelfde inkoop- en verantwoordingseisen. 

Regionaal worden afspraken gemaakt om samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders te 

bevorderen.  

- Niet de leeftijd, maar ‘zelfstandigheid’ moet het criterium zijn om de jeugdzorg te verlaten. 

Veel jongeren die 18 jaar worden, kunnen nog wel wat hulp en ondersteuning gebruiken als 

opmaat naar hun volwassenheid. De SGP wil daarom dat de harde leeftijdsgrens verdwijnt en 

een vorm van ‘verlengde jeugdhulp’ een optie wordt voor alle jongeren in de jeugdzorg.  

- Jongeren die volwassen worden, moeten hun zorg nu vaak opnieuw organiseren omdat zij te 

maken krijgen met andere zorgwetten. Daarom moet er werk van gemaakt worden om de 

verschillende zorgwetten beter op elkaar aan te sluiten.  

- De Rijksoverheid moet erop toezien dat gemeenten voldoen aan hun verplichting om 

identiteitsgebonden jeugdhulp te bieden.  

- Het toezicht op zorg voor jongeren moet beter. Dit is niet alleen een opgave voor 

gemeenten, maar vraagt ook om versterking en verbreding van de taken van de 

Jeugdautoriteit.  

- De zwaarte van de problematiek in de jeugdzorg is met name toegenomen door veel 

(complexe) (v)echtscheidingen. Het is van belang om te investeren in stabiele gezinnen en 

duurzame relaties. Het bestaande landelijke aanbod van interventies op het gebied van 

relatie- en opvoedingsondersteuning moet toegankelijker worden gemaakt en steviger 

verankerd in het gemeentelijke beleid.  

- Jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking dreigen tussen wal en schip te 

vallen. De samenleving wordt voor hen te ingewikkeld. Snellere en betere samenwerking 

tussen school, zorgaanbieder en gezin is nodig om te zien welke hulp en ondersteuning nodig 

is.  

- Veel pleegouders ervaren een grote druk op het gezin, moeite in de omgang met de ouders 

van het pleegkind of problemen met het zorgsysteem. Tegelijkertijd is de vraag naar 

pleeggezinnen groot. De ondersteuning van pleegouders moet beter. 

 

Wat zegt de SGP over de drie speerpunten van Jeugdzorg Nederland? 

Door te kiezen voor voldoende middelen voor de jeugdzorg: 

- Gemeenten hebben voldoende budget nodig om zorg en ondersteuning voor jongeren vorm 

te geven. Bij veel gemeenten hangt de jeugdzorg financieel gezien als een molensteen om de 

nek, wat hen belemmert om de transformatie van de jeugdhulp vorm te geven. De SGP vindt 

dat gemeenten financieel gecompenseerd moeten worden door het Rijk.  

- Niet elke opvoedvraag hoeft uit te monden in een intensief hulptraject. De Rijksoverheid 

maakt daarom bestuurlijke afspraken met gemeenten om het aanbod van lichtere jeugdzorg 

te beperken, zodat er meer budget overblijft voor complexere jeugdzorg.  

Door orde te scheppen in een chaotisch stelsel: 

- Op regionaal, bovenregionaal en landelijk niveau moet voldoende specialistische jeugdhulp 

aanwezig zijn. De SGP wil dat ‘Den Haag’, jeugdzorgregio´s, de regionale expertisecentra, 



   

zorgaanbieders en gemeenten hierover bindende en eenduidige afspraken maken. De 

(wettelijke) voorwaarden die de regering stelt aan een stabiel regionaal aanbod van 

specialistische jeugdzorg, mogen geen afbreuk te doen aan de beleidsvrijheid en 

democratische legitimiteit van gemeenten. Jeugdhulp is en blijft immers decentraal 

georganiseerd 

- Het toezicht op zorg voor jongeren moet beter. Dit is niet alleen een opgave voor 

gemeenten, maar vraagt ook om versterking en verbreding van de taken van de 

Jeugdautoriteit. 

- Het aantal schakels in de keten van kinderbescherming kan en moet minder. 

- De decentralisaties in het sociaal domein hebben voor veel extra bureaucratie gezorgd. Het 

inkoopproces en de verantwoording van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 

worden verder gestandaardiseerd, met behoud van inhoudelijke beleidsvrijheid van 

gemeenten. 

Door de Jeugdwet zo aan te passen dat doorlopende zorg na het achttiende jaar makkelijker mogelijk 

wordt voor álle jongeren in de jeugdzorg: 

- Niet de leeftijd, maar ‘zelfstandigheid’ moet het criterium zijn om de jeugdzorg te verlaten. 

Veel jongeren die 18 jaar worden, kunnen nog wel wat hulp en ondersteuning gebruiken als 

opmaat naar hun volwassenheid. De SGP wil daarom dat de harde leeftijdsgrens verdwijnt en 

een vorm van ‘verlengde jeugdhulp’ een optie wordt voor alle jongeren in de jeugdzorg. 

- Jongeren die volwassen worden, moeten hun zorg nu vaak opnieuw organiseren omdat zij te 

maken krijgen met andere zorgwetten. Daarom moet er werk van gemaakt worden om de 

verschillende zorgwetten beter op elkaar aan te sluiten. 

 

Wat staat er nog meer in dit verkiezingsprogramma over jeugdzorg of aanpalende onderwerpen? 

Het gezin is voor veel kinderen gelukkig meestal een veilige en geborgen plek. Helaas is dat niet altijd 

het geval. Tijdens de coronacrisis zien we dat ook de zorgen over kindermishandeling toenemen. 

Soms is het gezin voor kinderen zelfs de meest bedreigende omgeving. Dan kan de overheid niet 

werkeloos blijven toezien. Maatregelen om kinderen in onveilige of onverantwoorde situaties te 

beschermen, zijn dan onvermijdelijk. Die moeten echter wel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

omgeven zijn. 

- Rechters dienen meer tijd te krijgen om maatregelen van kinderbescherming zorgvuldig te 

onderzoeken en te behandelen, onder meer door het inzetten van deskundigen en een 

second opinion.  

- Er is extra inzet nodig om in de jeugdbescherming meer personeel te werven en (jong) 

personeel te behouden. Bij dit zware en verantwoordelijke werk past een goed salaris.  

- Ouders dienen meer rechtsbescherming te krijgen als ze geconfronteerd worden met 

ingrijpende maatregelen van kinderbescherming. Hun positie zou ten minste vergelijkbaar 

moeten zijn met die van burgers in het bestuursrecht.  

- De kwaliteitskeuring van instellingen die kinderbescherming uitvoeren (gecertificeerde 

instellingen) moeten ook aandacht besteden aan zorgvuldige dossiervorming, iets waaraan 

het nu nogal eens ontbreekt.  

- Gecertificeerde instellingen moeten hun inzet meer en beter afstemmen op de 

werkzaamheden van gemeentelijke wijkteams.  



   

- Groepsplannen die de verantwoordelijkheid voor jongeren primair binnen de eigen familie of 

sociale kring beleggen, verdienen meer aandacht om het aantal maatregelen van 

kinderbescherming te kunnen beperken.  

- Het aantal schakels in de keten van kinderbescherming kan en moet minder.  

- Wachtlijsten in deze sector zijn onacceptabel als het gaat om de uitvoering van rechterlijke 

maatregelen voor kinderbescherming. De rechters moeten desnoods op kosten van 

gemeenten vervangend aanbod kunnen inschakelen.  

- Het aantal jongeren dat in gesloten jeugdzorg verblijft, dient zoveel mogelijk beperkt te 

worden. 

Sterke huwelijken en relaties zijn het bindmiddel van de samenleving. Als een huwelijk of relatie 

daarentegen stukbreekt en ontbonden wordt, geeft dat veel verdriet en spanningen voor alle 

betrokkenen. Het betekent niet alleen dat een plechtige belofte teniet gedaan wordt. Ook voor 

kinderen is de pijnlijke consequentie dat zij vaak tegen hun wil moeten kiezen tussen vader of 

moeder. Te gemakkelijk uit elkaar gaan is in veel gevallen niet een oplossing, maar vooral een bron 

van extra ellende, schade en verdriet. De problematiek van huiselijk geweld en vechtscheidingen 

spreekt boekdelen. De samenleving zou er alleen al daarom bij gebaat zijn als zij actiever de 

verwachting uitspreekt dat gehuwden en partners proberen bij elkaar te blijven en hun relatie te 

verbeteren. Uit onderzoek van wetenschappers en ervaringen van hulpverleners en leraren blijkt 

overduidelijk dat kinderen uit gebroken gezinnen vaak op achterstand staan. Helaas steken we als 

samenleving nog te vaak onze kop in het zand voor deze ongemakkelijke waarheid. 

- De regering moet met landelijke organisaties als de Kinderombudsman en het Nederlands 

Jeugdinstituut (NJi) samenwerken in campagnes om de voordelen en gezondheidswinst van 

stabiele relaties onder de aandacht te brengen. Daarbij hoort ook dat mannen en vrouwen 

zich bewust worden van de ellende die het gevolg is van vreemdgaan en echtscheiding. 

- Kinderen moeten vanwege hun kwetsbare positie bij een scheiding voor de behartiging van 

hun belangen een onafhankelijke, professionele begeleider toegewezen krijgen.  

- Het ouderschapsplan moet in het belang van het kind beter gehandhaafd worden. 

Er zijn heldere afspraken nodig tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden over het bundelen 

van budgetten voor zorg en onderwijs. 

 

  



   

Lijst 12: Denk      

https://www.bewegingdenk.nl/verkiezingsprogramma/  

 

Samengevat door Nu.nl: 

Jeugdzorg en ggz 

Gemeentes krijgen genoeg middelen om de (jeugd)zorgtaken goed uit te voeren. Ggz en 

verslavingszorg toegankelijker maken met investeringen en het verkorten van wachtlijsten. Meer 

preventie van dakloosheid. 

https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114592/verkiezingsprogramma-waar-staat-denk-voor.html  

 

‘Belangrijkste jeugdzorgparagraaf’: blz 28 Gemeentelijke basiszorg 

Door de overheveling van zorgtaken naar het sociaal domein voor gemeenten zonder het 

bijbehorend budget, constateert DENK met enige regelmaat dat gemeenten de noodklok luiden over 

tekorten op het sociaal domein. DENK pleit daarom: 

- Dat gemeenten financieel voldoende worden toegerust om hun zorgtaken goed uit te 

kunnen voeren. 

- Dat er een basisnorm wordt vastgesteld voor de verschillende onderdelen in het sociaal 

domein waar alle gemeenten minimaal aan moeten voldoen. 

- Dat wachtlijsten in de jeugdzorg worden voorkomen en er gewerkt wordt vanuit het 

principe: één plan, één gezin en één regisseur. 

- Dat er in de pleegzorg betere matching ontstaat tussen pleegouders en biologische ouders, 

omdat de situatie van pleegzorg altijd uitgaat van terugkeer naar de biologische ouders als 

dat kan. 

 

Wat zegt DENK over de drie speerpunten van Jeugdzorg Nederland? 

Door te kiezen voor voldoende middelen voor de jeugdzorg: 

- Dat gemeenten financieel voldoende worden toegerust om hun zorgtaken goed uit te 

kunnen voeren. 

Door orde te scheppen in een chaotisch stelsel: 

- Dat er een basisnorm wordt vastgesteld voor de verschillende onderdelen in het sociaal 

domein waar alle gemeenten minimaal aan moeten voldoen. 

Door de Jeugdwet zo aan te passen dat doorlopende zorg na het achttiende jaar makkelijker mogelijk 

wordt voor álle jongeren in de jeugdzorg: 

- x 

 

https://www.bewegingdenk.nl/verkiezingsprogramma/
https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114592/verkiezingsprogramma-waar-staat-denk-voor.html


   

Wat staat er nog meer in dit verkiezingsprogramma over jeugdzorg of aanpalende onderwerpen? 

Kindermisbruik en kindermishandeling worden veel zwaarder gestraft. Op bewezen kindermisbruik 

komt een levenslange gevangenisstraf te staan. 

Een fikse investering in jongerenwerk teneinde ontsporing van jongeren tegen te kunnen gaan. 

Extra geld voor het passend en speciaal onderwijs, om ieder kind de ondersteuning te bieden die het 

nodig heeft.  

 

  



   

Lijst 13: FvD      
https://www.fvd.nl/standpunten  

 

Samengevat door Nu.nl: 

Jeugdzorg en ggz 

De jeugdzorg wordt landelijk georganiseerd en gefinancierd. Kortetermijnoplossing voor de lange 

wachtlijsten in de psychiatrische zorg. 

https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114552/verkiezingsprogramma-waar-staat-forum-voor-

democratie-voor.html  

 

‘Belangrijkste jeugdzorgparagraaf’: blz 81 Eerstelijnszorg 

De Jeugdzorg en GGZ gaan gebukt onder veel problemen, zoals toename van bureaucratie, minder 

aanbod en een toename van wachtlijsten. Ook is er sprake van verschillen in toegankelijkheid en 

rechtsongelijkheid. Doordat de situatie bij gemeenten kwalitatief zo verschillend is, is de patiënt 

overgeleverd aan willekeur. Verscheidene instanties verkeren in zwaar weer en leveren 

dientengevolge onvoldoende passende zorg. Patiënten worden hier de dupe van. Daarom willen wij 

weer landelijke financiering en organisatie van de jeugdzorg en de GGZ. 

 

Wat zegt Forum voor Democratie over de drie speerpunten van Jeugdzorg Nederland? 

Door te kiezen voor voldoende middelen voor de jeugdzorg: 

- Landelijke financiering en organisatie van jeugdzorg. 

- Geen verhoging OZB om gemeentelijke tekorten te dichten. Huiseigenaren hoeven de kosten 

van de desastreuze decentralisaties van Rutte niet te dragen. 

Door orde te scheppen in een chaotisch stelsel: 

- Landelijke financiering en organisatie van jeugdzorg. 

Door de Jeugdwet zo aan te passen dat doorlopende zorg na het achttiende jaar makkelijker mogelijk 

wordt voor álle jongeren in de jeugdzorg: 

- x 

 

Wat staat er nog meer in dit verkiezingsprogramma over jeugdzorg of aanpalende onderwerpen? 

Begrenzen Passend Onderwijs; meer investeren in Speciaal Onderwijs. Kinderen met lichamelijke of 

mentale beperkingen moeten niet gedwongen in een gewone klas blijven zitten. Kinderen die niet 

mee kunnen komen moeten thuis onderwijs krijgen of naar speciale scholen. 

Daarnaast willen we schaalverkleining. Kleinere klassen in lager en middelbaar onderwijs 

https://www.fvd.nl/standpunten
https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114552/verkiezingsprogramma-waar-staat-forum-voor-democratie-voor.html
https://www.nu.nl/partijprogrammas/6114552/verkiezingsprogramma-waar-staat-forum-voor-democratie-voor.html


   

Lijst 14: Bij1       

https://bij1.org/programma/ 

 

Samengevat door Nu.nl: 

Niet opgenomen in samenvattingen partijprogramma’s door Nu.nl 

 

‘Belangrijkste jeugdzorgparagraaf’: blz 31 De zorg is geen markt 

We hebben de zorg lange tijd overgelaten aan de verwoestende vrije markt. Kwaliteit en innovatie 

hebben nu te lijden onder winstbejag en concurrentie. Kennis, ervaring en kapitaal moeten tegen 

elkaar opboksen. Marktwerking heeft de zorg vervolgens alleen maar duurder gemaakt. Grote 

farmaceuten kunnen door hun feitelijke monopolies de prijzen verder opdrijven. Ziekenhuizen vallen 

om waardoor langere wachtlijsten ontstaan en adequate zorg niet meer geboden kan worden. Het 

recht op zorg staat daarmee onder druk. De complexiteit van de verschillende zorgwetten zorgt er 

daarnaast voor dat mensen steeds moeilijker bij de juiste zorg te komen. De decentralisaties werden 

vanuit een goed principe gedaan: zorg moet dichter bij de mensen worden georganiseerd. Zij waren 

echter ook een bezuinigingsmaatregel die de zorg verder tot een doolhof heeft gemaakt. BIJ1 wil 

zorgbehoefte en kwaliteit laten leiden in plaats van winsten en kostenbesparing. Het zorgsysteem, 

van de jeugdzorg tot de medische zorg, moet op de schop. Concurrentie moet plaatsmaken voor 

samenwerking. Door de zorg terug te brengen in de handen van de overheid, kan de zorg van 

iedereen worden. Een Nationaal Zorgfonds maakt de zorg betaalbaar zonder onnodige bureaucratie 

en geldverslindende concurrentie. Daarbij verstevigen we het recht op zorg, moet iedereen makkelijk 

zorg of ondersteuning kunnen vragen en wordt het systeem, waarin iedereen in behandelbare hokjes 

moet passen, aangepakt. 

 

Wat zegt Bij1 over de drie speerpunten van Jeugdzorg Nederland? 

Door te kiezen voor voldoende middelen voor de jeugdzorg: 

- Door de zorg terug te brengen in de handen van de overheid, kan de zorg van iedereen 

worden. 

Door orde te scheppen in een chaotisch stelsel: 

- We omarmen het FNV-plan ‘Drastisch versimpelen in de jeugdzorg’ en geven hier uitvoering 

aan. 

- Niet-medische zorginstellingen en -organisaties, zoals in de jeugdzorg en GGZ, worden 

genationaliseerd en gecollectiviseerd. Dit betekent dat we bijvoorbeeld verschillende 

jeugdzorgorganisaties onderbrengen in één organisatie. Hiermee bestrijden we schotten 

tussen organisaties en zorgvormen, werken we op basis van samenwerking en afstemming, 

en houden organisatiebelangen en bureaucratie tussen organisaties op te bestaan. 

- Huisartsenpraktijken worden zorgcentra in de wijk waar zorg samenkomt en je terecht kunt 

met iedere zorg- of ondersteuningsvraag. We investeren in gespecialiseerde 

praktijkondersteuning. Professionals moeten indicaties stellen; de gemeente gaat er 

https://bij1.org/programma/


   

tussenuit. De gemeente houdt zich bovendien niet meer bezig met controleren, maar nog 

enkel met de toegang tot zorg. 

- We verlagen de werk- en regeldruk in de zorg door de administratieve lasten te verminderen 

en tijdschrijven af te schaffen. Zo kan de tijd van zorgmedewerkers zoveel mogelijk gaan naar 

mensen die zorg hard nodig hebben: vakmanschap komt voorop te staan. 

Personeelstekorten, lange wachtlijsten, verloop en burn-outs van medewerkers gaan we 

hiermee tegen. 

Door de Jeugdwet zo aan te passen dat doorlopende zorg na het achttiende jaar makkelijker mogelijk 

wordt voor álle jongeren in de jeugdzorg: 

- De ‘harde knip’ moet uit de jeugdzorg: wanneer je 18 wordt moet zorg niet ineens stoppen. 

Jeugdzorg mag pas stoppen wanneer de BIG 5 van bestaanszekerheid voor de jongere 

geregeld is. 

 

Wat staat er nog meer in dit verkiezingsprogramma over jeugdzorg of aanpalende onderwerpen? 

Alle zorgmedewerkers, van verplegers in de medische zorg tot jeugdzorgmedewerkers, moeten 

eerlijker worden betaald. Ook het werk van mantelzorgers moet erkend worden en geherwaardeerd, 

wat zich uit in een eerlijke financiële waardering voor hun werk. 

Kwetsbare groepen voor wie nu vaak geen plek is, zoals bijvoorbeeld alleenstaande moeders en 

uitstromers vanuit de jeugdzorg, moeten ook veilig en prettig kunnen wonen. Dak- en thuisloze 

mensen gaan we helpen op een manier die bij hen past. 

Ervaringsdeskundigheid is een emancipatiebeweging van gelijkwaardigheid. Dat betekent dat 

ervaringsdeskundigen ook gelijkwaardig behandeld en gepositioneerd moeten worden. Bijvoorbeeld 

door ervaringswerkers in de cao jeugdzorg een plek te geven. Door zorg te dragen voor een 

fatsoenlijk betaalde, stevige positie. En door ervaringsdeskundigheid een vast onderdeel te maken 

van het curriculum op opleidingen voor hulpverleners. Professionalisering van 

ervaringsdeskundigheid is wenselijk, op voorwaarde dat deze professionaliteit de eigen 

kenmerkende kritische en vernieuwende kracht van ervaringskennis behoudt. 

Gedwongen zorg wordt in lijn met het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap 

uitgevoerd en er wordt meer zelfbeschikking ingeregeld voor personen die onbegrepen gedrag 

vertonen. Vrijheidsbeperkende maatregelen in instellingen (zoals de separeercellen) worden 

verboden. 

Er komt breed onafhankelijk onderzoek naar racisme binnen overheidsinstanties op alle niveaus: van 

gemeenten tot ministeries, van de belastingdienst tot de politie. 

 

  



   

Lijst 15: JA21      
https://ja21.nl/standpunten/  

 

 

Samengevat door Nu.nl: 

Niet opgenomen in samenvattingen partijprogramma’s door Nu.nl 

 

‘Belangrijkste jeugdzorgparagraaf’: blz 37 Volksgezondheid en zorg 

Volle aandacht verdient ook de wijze waarop de jeugdzorg functioneert. Het toekennen van een 

coördinerende rol aan samenwerkende gemeenten verenigd in jeugdzorgregio’s in de organisatie en 

financiering van de jeugdzorg zou moeten leiden tot een goedkopere en betere jeugdzorg. Het eerste 

blijkt beter te realiseren dan het tweede. Toch zijn tijdige passende ondersteuning, zorg op maat en 

betere samenwerking rond jongeren en gezinnen cruciaal om ervoor te zorgen dat geen kind of 

jeugdige tussen wal en schip valt. De beoogde transformatie van de jeugdzorg stagneert door een 

aantal knelpunten als het ontbreken aan deskundigheid bij gemeenten, gebrek aan samenwerking, 

geldtekort, administratieve rompslomp en aanbieders van zorg die in zwaar weer verkeren. Wat JA21 

betreft, wordt de samenwerking in de jeugdzorgregio’s minder vrijblijvend en steviger aangezet. De 

lokale democratie is meer gebaat bij scherp toezicht op een kwalitatief goede uitvoering van de 

jeugdzorg door het college in de eigen gemeente dan in het uitvinden van een wiel dat net iets 

ronder is dat het exemplaar waar de buurgemeente aan schaaft. De transformatie daadwerkelijk 

naar een hoger plan tillen vraagt behalve om lokale nuances, die altijd mogelijk moeten blijven, 

vooral om het vastberaden voornemen om als jeugdzorgregio gezamenlijk op te trekken. 

 

Wat zegt JA21 over de drie speerpunten van Jeugdzorg Nederland? 

Door te kiezen voor voldoende middelen voor de jeugdzorg: 

- x 

Door orde te scheppen in een chaotisch stelsel: 

- Wat JA21 betreft, wordt de samenwerking in de jeugdzorgregio’s minder vrijblijvend en 

steviger aangezet. 

- De samenwerking in de jeugdzorgregio’s steviger aanzetten en minder vrijblijvend maken. 

- Gemeenten dienen meer ruimte te krijgen om op terreinen waarover zij gaan eigen keuzes te 

maken, ook als dat leidt tot verschillen tussen gemeenten. 

Door de Jeugdwet zo aan te passen dat doorlopende zorg na het achttiende jaar makkelijker mogelijk 

wordt voor álle jongeren in de jeugdzorg: 

- x 

 

https://ja21.nl/standpunten/


   

 

Wat staat er nog meer in dit verkiezingsprogramma over jeugdzorg of aanpalende onderwerpen? 

De laatste jaren zien we in heel Nederland een negatieve trend ontstaan van bezit onder 

minderjarigen van messen, machetes en vuurwapens. Antisociaal en agressief gedrag vindt 

vaak al zijn oorsprong in de kinderjaren. Naast een antisociale of criminele vriendenkring en drank- 

en drugsgebruik, spelen factoren als inadequate opvoeding, antisociaal gedrag van de ouders, het 

niet accepteren van een systeem van straffen, mishandeling, armoede en het wonen in 

achterstandswijken een rol bij de deelname aan een  (criminele) jeugdgroep. Voor het terugdringen 

van JA21 Verkiezingsprogramma 2021 14 overlast en criminaliteit door jeugdigen acht JA21 

vroegtijdige signalering belangrijk. Criminaliteit kan beter worden voorkomen dan 

genezen.  Daarnaast is er veel aandacht nodig voor recidivisten, waaronder hardekernjongeren en 

jeugdige veelplegers, waarbij controle- en toezichtmaatregelen en sanctionering een belangrijke 

plaats innemen. Een nauwe samenwerking tussen instanties, controle- en toezichtmaatregelen en 

sanctiemogelijkheden zijn daarbij noodzakelijk. 

 

 


