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In het actieplan 
(https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-
content/uploads/2019/03/Aanpak_beste-
zorg-meest-kwetsbaren_def.pdf) van de 
Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd 
(BGZJ) en het ministerie van VWS, dat 
dinsdag 26 maart jl. is gepresenteerd staan 
veel mooie voornemens, net als in alle zes (!) 
vorige actieplannen, waar nog bar weinig van 
terecht is gekomen, aldus Peer van der Helm.

De vraag is daarom wat er van dit plan terecht
gaat komen. De jeugdzorg is namelijk een
mammoettanker die niet makkelijk van koers
verandert. Dat komt deels doordat er veel
belangen spelen, maar ook omdat er een
moordende concurrentie tussen instellingen
gaande is wat betreft de aanbestedingen. Dat was
een stelselvergissing met zichtbare nadelige
gevolgen. Ik noem een paar problemen die in dit
actieplan zijn weggelaten en doe een voorstel voor
verbetering.

Belangenconflicten die voorgesteld worden
als taakconflicten

Een verschil van mening tussen professionals kan
een taakconflict zijn waar, na een stevige
discussie, vernieuwing daadwerkelijk op gang
komt. Verandering moet nu eenmaal ook schuren.
Maar wanneer er sprake is van een
belangenconflict (geld, invloed, macht), werken
mooie plannen in de praktijk als een doofpot en is
kritiek niet welkom. Nu wordt ten onrechte in het
actieplan (dat een sterk ‘wie kan daar tegen zijn?’-
gehalte heeft), de illusie gewekt dat er geen sprake
is van een belangenconflict en iedereen het met
elkaar eens is. Daarom worden pijnlijke keuzes die
geld kosten, in de tekst weggepolderd.

Wanneer men namelijk niet in medewerkers
investeert en het klimaat in de instellingen
repressief blijft, worden ook de afzonderingen en
suïcides niet teruggedrongen. Dan gaan we
waarschijnlijk in de toekomst nog veel meer mooie
actieplannen zien, samen met praattafels en
uitstelonderzoeken, naar niemand op tegen kan
zijn maar waar kwetsbare jongeren in de praktijk
niks van merken.

Geen geld en geen consequenties bij niet
halen van doelstellingen

Wat de zaak nog problematischer maakt is dat de
minister meteen al gezegd heeft dat er geen extra
geld komt. Een vernieuwingsimpuls kost veel geld,
kijk maar hoe dat destijds na 2007 bij de justitiële
jeugdinrichtingen (JJI’s) is gerealiseerd.

Uiteindelijk is het leefklimaat in de JJI’s door een
verbeterimpuls spectaculair verbeterd. Dat kwam
ook doordat de hele sector in 2016 de resultaten
van hun leefklimaatonderzoeken openbaar naar de
kamer stuurde. Dat wordt in het Actieplan echter
zorgvuldig omzeild. Er komt geen openbaar
leefklimaatonderzoek. Zoiets doet vrezen dat er
geen werkelijke keuzes worden gemaakt. Nergens
staan dan ook op andere urgente onderwerpen
concreet meetbare doelen en wat de consequenties
zijn wanneer die niet gehaald worden. Dan komt er
waarschijnlijk bitter weinig verandering.

Kennis die al bestaat maar niet wordt
toegepast

Een derde punt van zorg gaat over de nadruk op
het ontwikkelen van ‘nieuwe’ kennis. Ik heb al
eerder betoogd dat die kennis er al lang is, maar
dat we die vaak niet inzetten.

Ook hier borrelt dan de vraag op waarom we die
kennis niet inzetten in de praktijk. Ook dat heeft
waarschijnlijk te maken met een belangenconflict
dat in het huidige stelsel, dat van zorgaanbieders
concurrenten maakt. Kennis toepassen kost
namelijk geld (investeren in medewerkers). Een
praktijkvoorbeeld: we weten al lang dat fixatie (het
hardhandig vasthouden van jongeren) alleen maar
verzet oproept en dus niet werkt. We hebben
mooie methoden (geweldloos verzet) om niet meer
te fixeren, maar nog steeds wordt er in veel
instellingen bovenop jongeren gesprongen. Dat
heeft vaak te maken met handelingsverlegenheid
van professionals, veel te volle en te drukke
leefgroepen en personeelstekort waardoor er
uitzendkrachten moeten worden ingezet die geen
band hebben met de jongeren.
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Waar blijven de gezinshuizen en de
pleegzorg?

Het klimaat in gezinshuizen is beter dan in
instellingen, maar in het actieplan worden
gezinshuizen en pleegzorg zorgvuldig
weggelaten. Dat klopt niet, omdat ze
aantoonbaar een rol kunnen spelen in het
oplossen van in het actieplan genoemde
verbeterpunten. Dat doet vermoeden dat dit
actieplan niet door een breed gedragen sector
in elkaar is gezet, maar door
vertegenwoordigers van specifieke belangen.
Als ik een gezinshuis was zou ik me
gepasseerd voelen, net als bij het vorige
actieplan, waar het woord gezinshuis ook niet
voorkwam.

Waar blijft het onderwijs in het
Actieplan?

Wanneer we het lot van kwetsbare kinderen
daadwerkelijk willen verbeteren moeten we
insteken op de werkzame principes van de
Zelfdeterminatietheorie, namelijk het
verbeteren van verbondenheid, competentie
en autonomie. Onderwijs is daarvoor naast
het in het document genoemde ‘passende
woon- en zorgaanbod’ een belangrijke
voorwaarde voor herstel en participatie. Het is
een gemiste kans dat hier niet op wordt
ingegaan, want veel kwetsbare kinderen
krijgen geen onderwijs dat aansluit op hun
niveau en behoeften en voelen daardoor geen
perspectief.

Conclusie en aanbevelingen: gemiste
kans no. 6

Als ik het actieplan zou mogen herschrijven,
zou ik het voorzien van concreet haalbare
doelen, zoals bijvoorbeeld het aantoonbaar
verbeteren van het leef- en leerklimaat in de
klas (kunnen we heel goed meten) of het naar
nul terugbrengen van repressie en geweld
(kunnen we ook meten).

De resultaten hiervan sturen we, per
instelling, ieder jaar naar de Tweede Kamer.
Dan maken we in dat rapport ook het aantal
onvrijwillige overplaatsingen, afzonderingen
en suïcidepogingen openbaar. Ja, dat kan pijn
doen en het schuurt, maar het is wel nodig
om daadwerkelijk verandering te realiseren
voor kwetsbare kinderen. Dan kunnen
gemeenten bij hun aanbesteding ook
rekening houden met de geleverde kwaliteit
in de instellingen.

Als de JJI’s dat kunnen, kunnen de
JeugdzorgPlus en andere (open) instellingen
dat ook. Leg dat desnoods bij wet vast.
Waarom staat dat niet in het Actieplan?


