De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn per 1 januari van dit jaar dankzij 183 miljoen euro extra van minister Rouvoet
(Jeugd en Gezin) en de provincies zo goed als weggewerkt. Los daarvan blijft de vraag naar jeugdzorg toenemen en is
de hulp door ‘domeinbelangen’ nog steeds versnipperd. Het wachten is op een voorstel van minister Rouvoet voor
meer effectiviteit en een andere regie in de jeugdzorg. In Flevoland hebben ze al aan nieuwe aanpak uitgedokterd.
‘Het streven naar minimale wachttijden zijn ook een vorm van ondernemerschap,’ zegt Jan Duenk, bestuurder van
orthopedagogische behandelcentrum De Reeve (Kampen) en de Stichting Jeugdzorg Flevoland (Lelystad), die op
1 januari 2010 een fusie zijn aangegaan. De naam van de nieuwe organisatie is Vitree.
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Bestuurder Jan Duenk van De Reeve/Jeugdzorg Flevoland:

‘Alle opvoedingsvragen
door één voordeur’
Met de Wet op de Jeugdzorg uit 2005 wilde het rijk meer
samenhang en cliëntgerichtheid tot stand brengen tussen
de verschillende vormen van jeugdzorg, zoals het Bureau
Jeugdzorg (BJZ), de Jeugd-ggz en de behandelcentra voor
Licht Verstandelijk Gehandicapte (LVG ) kinderen. Dat is
niet gelukt, laat de evaluatie van de wet van eind 2009
zien. De doelen van de wet zijn niet gehaald. De versnippering in de hulpverlening woekert voort. Verbaasd?
‘Niet echt. Aan de wil tot meer samenwerking ligt het
niet, maar daarmee alleen kom je er niet. De geschotte
financiering van de verschillende vormen zul je eerst
moeten afbreken. De provincies financieren de BJZ’s en
de provinciale jeugdzorg, de LVG-kinderen vallen onder
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de
ggz-behandeling van kinderen met een psychiatrische
problematiek zit bij de Zorgverzekeringswet. Achter die
hulpvormen zitten weer raden en toezichthouders met
eigen wet- en regelgeving. Allemaal sectorbelangen met
de focus op het eigen gebied. Een cliënt doorverwijzen
naar een andere instantie betekent administratief gedoe
en financiering kwijtraken. Wil je integraal werken en
kinderen en hun ouders van begin af aan de juiste hulp
aanbieden, dan moet je over al die geldstromen en sectoren heen kunnen werken. Budgetten moet je aan cliënten
koppelen in plaats van aan instellingen.
Snapt minister Rouvoet dat het zo niet langer kan?
‘Ja, daar ben ik van overtuigd. Hij komt, want die signalen
zijn er, nog voor dit voorjaar met ingrijpende maatregelen.
Ik denk wel dat je voor een geslaagde stelselwijziging in de
jeugdzorg minstens twee kabinetsperiodes nodig hebt.’
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Waar zou u de prioriteit leggen?
‘Stuur de totale jeugdzorg meer aan vanuit één regie. En
geef prioriteit aan advies en ondersteuning bij de opvoeding door middel van het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG), dat in elke gemeente wordt opgezet. Heel laagdrempelig. Door de preventief, opvoedkundige hulp te vergroten,
ontlast je de Bureaus voor Jeugdzorg. Als ouders niet inzien dat een kind van zes niet pas om elf uur naar bed gaat,
en dat een kind niet twee maar drie maaltijden per dag nodig heeft, dan hebben die ouders begeleiding nodig. Ook op
school moeten kwesties rond opvoeding veel meer aan de
orde komen. Het schoolmaatschappelijk werk kan veel
voorkomende opvoedvragen van ouders beantwoorden.’
Opvoeden is zo’n complexe bezigheid, hoor je steeds
meer ouders zeggen. Herkent u dat?
‘Er is rolverwarring bij veel ouders. Ze willen vooral
vriend van hun kinderen zijn. Natuurlijk is het vervelend
om een conflict met je kinderen te hebben, maar durf wel
grenzen te stellen. Ik ken gezinnen met serieuze opvoedingsvragen, met kinderen met stevige gedragsproblemen
bijvoorbeeld. Toch voorkomt het relationeel-corrigerende
netwerk van ouders, tantes, ooms, vrienden dat zaken
gierend uit de hand lopen. Maar ik ken ook gezinnen met
ogenschijnlijk lichte problemen, zogenoemde enkelvoudige
problematiek, waar de ouders er niet in slagen dat op te
lossen. Dan zie je dat het van kwaad naar erger afglijdt.’
Welke is dan de stap in de hulpverlening?
‘Dan moet je doorschakelen naar Bureau Jeugdzorg, desnoods met dwang en drang. Complexe gezinsproblematiek
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