
GEZONDE JEUGDZORG 
 
Ruud wat adviseer je mij? Het is een vraag die ik regelmatig krijg. Als bestuurder van een 
organisatie voor jeugdbescherming en jeugdreclassering weet je natuurlijk precies op welke 
partij je moet stemmen. Toch?  
 
Nog los van mijn persoonlijke situatie en afwegingen (wat is goed voor mijn gezin, met twee 
opgroeiende kinderen en een partner werkzaam in het onderwijs?); er is gewoon zoveel te 
kiezen. En daar komt bij dat de jeugdzorg niet in één hokje te plaatsen is.  
Er zijn veel overeenkomsten, maar ook verschillen. De verschillen tussen de partijen zijn op 
het oog groot, maar als het om jeugdzorg gaat zitten de verschillen misschien wel meer in de 
gedetailleerde uitwerking. Deze details worden pas echt zichtbaar als je er mee 
geconfronteerd wordt, als kind of ouder of als professional.   
 
Ik kan een ander niet zomaar influisteren waar op gestemd moet worden voor een goede 
jeugdzorg. Wel is het helpend als je naast je eigen perspectief het perspectief van een ander 
persoon aanneemt. Wat als je door de ogen kijkt van een jong kind met een instabiele 
omgeving die een kansrijke start moet krijgen? Of wat als je door de ogen kijkt van een 
jeugdige van 17 jaar met een grote ondersteuningsbehoefte op weg naar volwassenheid? 
Wat als je een kind bent van gescheiden ouders die onderling veel conflicten hebben? Wat 
als je een jong volwassene bent zonder vaste woon- of verblijfplaats en veel schulden hebt? 
Wat als je werkzaam bent in de jeugdzorg en je met hart en ziel dagelijks probeert het 
maximale eruit te halen, maar ziet dat de balans tussen last en plezier al veel te lang scheef 
is?  
 
Als je deze perspectieven nou eens inneemt en zo naar het verkiezingsprogramma kijkt dan 
komt er misschien voor jou wel een voorkeurspartij uit. Wellicht komt er ook een beoogde 
coalitie naar voren. Maar daar hebben wij helaas niets over te zeggen. En daar zit misschien 
wel mijn grootste zorg. In het staartje van deze verkiezingen kan de nuance waar jij voor 
gevallen bent zomaar verdwenen zijn; de coalitievorming en het regeerakkoord! 
 
Als bestuurder met een groot (jeugd)zorg hart zou ik wel graag van alles een beetje willen. 
Zoals bij een gezonde maaltijd, uit elk partje van de schijf van vijf één ingrediënt.  
Ik zou politici wel willen uitdagen om iets van een andere partij te benoemen wat een kans 
van slagen heeft in het regeerakkoord. Iets waar je zelf niet aan gedacht hebt, maar heel 
goed aansluit bij jouw ideale (jeugd)zorg wereld. Welke coalitie zou je willen vormen als het 
om jeugdzorg gaat? Als men zo naar de jeugdzorg zou gaan kijken is de kans groot dat de 
schijf van vijf ook na de verkiezingen nog zichtbaar overeind blijft en we een gezonde 
toekomst voor de jeugdzorg tegemoet gaan. 
 
Wie durft? 
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