
Binnenkort zijn de verkiezingen, daarna volgen de gesprekken over de formatie en een bespreking 
over het regeerakkoord. 
Welke aandacht, welke plaats zal de jeugdzorg daar in krijgen? Wat staat er zoal in de verschillende 
verkiezingsprogramma’s, zeker nu Jeugdzorg de laatste tijd zoveel in het nieuws is over extreme 
groei, de enorme budgetoverschrijdingen. In dat kader heb ik me verdiept in de verschillende 
verkiezingsprogramma’s en wat valt dan op: 
 

- Er zijn helaas behoorlijk wat partijen die niet of nauwelijks expliciete aandacht besteden aan 
de jeugdzorg in het verkiezingsprogramma. 

- Sommige partijen nemen jeugdzorg mee in hun opvattingen en hun ambities m.b.t. totale 
zorg, maar er is ook een paar partijen, met name die met een redelijk verkiezingspotentieel 
c.q. omvang, die expliciet aandacht besteden aan hun ambities voor de komende jaren met 
betrekking tot de jeugdzorg.  

- Wat opvalt is dat,  ondanks dat iedere partij het anders formuleert, men graag een aantal 
zaken zou willen op/aanpakken zoals: 
Punt 1:  scherper/helderder omschrijven waarvoor, voor wie wel/niet jeugdzorg nu bestemd 
is. Deze taak lijkt men te willen beleggen bij de gemeentes. 
Punt 2: meer eisen stellen aan nieuwe zorgaanbieders en daarmee het aantal nieuwe 
zorgaanbieders reduceren.  
Punt 3: extra middelen voor gemeenten ter beschikking stellen, niet geconcretiseerd in 
omvang. Enkele partijen geven ook wel aan dat budgetproblemen bij gemeenten hun inziens 
op te lossen zouden zijn door betere, selectieve toewijzing.  
Punt 4: instellingen/de professional bevrijden van administratieve last. Men geeft niet aan op 
welke wijze verantwoording dan gewenst zou zijn.  
Punt 5: de knip 18 min/18 plus opheffen.  
Punt 6: de relatie samenhang zorg/onderwijs verstevigen. 
Punt 7: de plaats/plek van specialistische zorg bovenregionaal of landelijk organiseren. 
 

Op zich, in zijn algemeenheid, zijn dit prettige ambities maar sterk vanuit politiek oogpunt 
geformuleerd, weinig tot niet vanuit de inhoud en zeker nog niet concreet geformuleerd.  
En nog even denkend aan het artikel van Astrid Rotering en Arina Kruithof, lopen we hier niet het 
risico mee dat oplossingen zich dan beperken tot pleisters plakken; de jeugdzorg transformatie 
faciliteren vraagt om fundamentelere keuzes. Laten we hiervoor waken bij de onderhandelingen. 
 
Dit bezien is het mijns inziens ook onze kans om onze ideeën, onze oplossingen en wat wij als 
branche zouden willen, krachtig en concreet voorzien van een actieplan en prijskaartje te 
formuleren.  
Laten we zo de politieke partijen helpen hun plannen handen en voeten te geven, maar ook 
voorkomen dat we niet wederom de speelbal van de politiek worden, het sluitstuk van het 
regeerakkoord. Naast de enorme worsteling die we als sector doormaken, zijn er ook goede 
ervaringen en ontwikkelingen die een krachtige opstelling rechtvaardigen. Laten wij aangeven voor 
wie jeugdzorg bestemd is en laten wij aangeven hoe wij de samenwerking onderwijs/zorg zien en 
voor jongeren willen neerzetten zodat ze met een maatschappelijk erkend diploma in de 
samenleving kunnen integreren. Laten wij aangeven en voorstellen voor welke jongeren/gezinnen en 
welke vragen wij regionaal, bovenregionaal en/of landelijk een voorziening zouden willen. En hoe 
mooi zou het zijn als wij met onze kennis en expertise aangeven hoe wij vanuit de inhoud 
betekenisvol weten te verantwoorden en daarmee de regeldruk weten te reduceren. Kortom een 
mooie kans voor ons als brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland om hier het voortouw in te nemen. 
Een spannende tijd die vraagt om een zeer proactieve opstelling, laten we met trots onze rug recht 
houden.  
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