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Het doek valt

De overdracht van de wettelijke taak door de (centrum)gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland 
vindt plaats in 1995. Drie medewerkers van de gemeente Den Haag en één van de provincie worden 
overgenomen door het Stadsgewest. Er komt overigens nog heel wat onderhandeling aan te pas om tot een 
akkoord over de financiële overdracht te komen. Voor de uitvoering van jeugdhulpverlening ontvangt het 
Stadsgewest van het Rijk ruim 50 miljoen gulden en van de gemeente Den Haag bijna twee miljoen gulden. 
Voor de zestien gemeenten van het Stadsgewest moet de jeugdhulpverlening georganiseerd en gefinancierd 
worden. Gelukkig stapt het Stadsgewest in een rijdende trein, maar in de jaren die volgen zullen toch een 
paar scherpe bochten genomen moeten worden.

Het Stadsgewest wordt in 1995 een beetje provincie; de 
Wet op de jeugdhulpverlening stelt de Stadsregio’s wat 
betreft de taak jeugdhulpverlening namelijk gelijk aan de 
provincie. 

Het is nu bijna 20 jaar, een wet, veel voornemens, 
besluiten, overleggen, nota’s, ervaringen en resultaten 
verder. Op 1 januari 2015 valt het doek voor het 
Stadsgewest voor de jeugdzorg; een nieuwe wet, een 
nieuw stelsel en nieuwe verhoudingen. We kijken graag 
nog even terug. 

Er is afgelopen jaren veel ondernomen, teveel om 
allemaal op te noemen, ook niet allemaal even belangrijk. 
Maar het zijn wel de schakels tussen waar de jeugdzorg 
nu staat en waar we 20 jaar geleden stonden. Een aantal 
van die schakels wordt in dit magazine beschreven: 
wetgeving, beleid en organisatie. Een aantal opvallende 
ontwikkelingen. Daarnaast zijn in deze ‘kroniek’ 
interviews opgenomen met personen die een belangrijke 
rol hebben gespeeld in de ontwikkelingen. 

Een beleidsterrein in beweging
Met de taak jeugdhulpverlening neemt het Stadsgewest 
een dynamisch beleidsterrein over. Met de Wet op de 
jeugdhulpverlening (Wjh) is ingezet op een efficiënter 
en effectiever stelsel, maar versnippering en verkokering 
worden niet doorbroken. Op landelijk niveau zijn 
inmiddels initiatieven genomen om het stelsel anders 
in te richten. In 1994 vindt op de noemer van ‘regie in 
de jeugdzorg’ een heroriëntatie plaats op het stelsel van 
jeugdhulpverlening. De aanduiding jeugdhulpverlening 
wordt in toenemende mate vervangen door ‘jeugdzorg’. 
In feite start in dat jaar expliciet de opmaat naar nieuwe 
wetgeving en een nieuw stelsel: de Wet op de jeugdzorg 
in 2005.

Samenwerking over de grenzen van instellingen en 
sectoren heen en een eenduidige toegang tot de jeugdzorg 
zijn daarbij belangrijke ambities.

Ook in Haaglanden is er veel aan de gang; al voor 1995 
is een proces van schaalvergroting op gang gekomen. 
De vele kleine instellingen met een gespecialiseerd 
aanbod voor jeugdhulpverlening zijn gefuseerd tot 
vijf grote multifunctionele organisaties met een breed 
hulpverleningsaanbod. Met de schaalvergroting wordt 
een efficiëntere inrichting van de jeugdhulpverlening 
nagestreefd, de samenhang in het aanbod bevorderd, 
professionalisering gestimuleerd en versterking van de 
kwaliteit nagestreefd. De jeugdbescherming wordt nog 
uitgevoerd door verschillende organisaties.

In 2003 fuseren de overgebleven regionale aanbieders 
(De Ark, RIJ, SJD, CJH) en wordt stichting Jeugdformaat 
gevormd. Ook haakt de pleegzorg (dan nog onderdeel van 
de stichting Jeugdzorg Zuid Holland) aan. Tegelijkertijd 
wordt i.s.m. het Stadsgewest een aantal financiële 
problemen aangepakt. 
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Van jeugdhulpverlening naar jeugdzorg
Landelijk wordt in 1998 het instrument van de regiovisie 
geïntroduceerd, een beleidsdocument waarin tussen 
overheden, jeugdhulpverleningsinstellingen, geestelijke 
gezondheidszorg, verslavingszorg en onderwijs afspraken 
worden gemaakt over afstemming en samenwerking, 
kwaliteit, informatieverzameling en monitoring. Ook 
in Haaglanden wordt in 1999 een regiovisie vastgesteld 
voor de periode 1999-2002. Vervolgens wordt een 
uitvoeringsplan opgesteld. 

Ondanks de inzet van het Stadsgewest op een 
samenhangende regiovisie komt het de volgende 
jaren niet tot een realisering van de ambities. Regie 
en doorzettingskracht ontbreken, niet in het minst 
omdat andere ontwikkelingen de volledige aandacht 
opeisen. Landelijk wordt met de instelling van de 

commissie Gunther een daadwerkelijke start gemaakt 
met het ontwikkelen van nieuwe wetgeving. In 
Haaglanden wordt een begin gemaakt door de RIAGG’s, 
de aanbieders Jeugdhulpverlening en de stichting 
Jeugdzorg met de realisatie van een Bureau Jeugdzorg 
(BJZ). Herpositionering, herziening van onderlinge 
verhoudingen en schaalvergroting vragen veel energie. 
Ook het Stadsgewest zet vol in op de voorbereidingen 
voor het nieuwe stelsel. De regiovisie wordt in 2002 
stilzwijgend ingeruild voor een ‘beleidskader jeugdzorg’ 
dat in het kader van de zich aftekenende nieuwe 
wetgeving, vooral gericht is op de ‘provinciale’ jeugdzorg. 
Landelijk hebben VNG, IPO en Rijk een gezamenlijke 
visie op het jeugdbeleid vastgesteld (‘BANS’) over de 
wederzijdse inzet in het nieuwe stelsel. Het VNG start in 
dat verband een ondersteuningstraject. 

Na de oprichting van de stichting Jeugdformaat en de consolidatie van de balans en begroting van de 
fuserende instellingen wordt een ‘ongedekte’ schuld zichtbaar op de huisvesting (m.n. nieuwbouw). 
Jeugdformaat en Stadsgewest overleggen en gaan voor een win-win oplossing. Het Stadsgewest wil een sterke 
organisatie, een betere spreiding van de accommodaties waarin jeugdigen opgevangen worden. Jeugdformaat 
wil de ‘huisvestingsportefeuille’ zo veel mogelijk elders in beheer geven en het liquiditeitstekort oplossen. 
Het Stadsgewest heeft geen mogelijkheden om garanties of extra middelen te verschaffen. Besloten wordt om 
een deel van de panden van Jeugdformaat te verkopen (met name de panden die niet meer geschikt zijn voor 
het opvangen van kinderen en jongeren) en huisvesting in overleg met woningbouwcorporaties te regelen. 
Jeugdformaat stelt een meerjarig huisvestingsplan op. Resultaat is dat het organisatorische knelpunt opgelost 
wordt, jeugdformaat aan haar financiële verplichtingen kan voldoen en financieel ruimte creëert om te 
innoveren, de huisvesting aangepast wordt aan de eisen van deze tijd en deze tevens beter gespreid wordt over 
Haaglanden.

Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS, 1999)
- Beleid maken met jeugd en hun opvoeders en niet over hun hoofden heen.
- Balans te brengen in het jeugdbeleid door niet alleen te focussen op de problemen, maar ook te investeren 

in de algemene voorzieningen voor jeugdigen.
- Niet te wachten tot de problemen ontstaan, maar in te spelen op situaties waarin jeugdigen extra risico 

lopen.
- Gezamenlijk zorg dragen voor de realisatie van een samenhangende aanbod door de instellingen, dat een 

adequaat en herkenbaar antwoord geeft op de vragen van jeugdigen en hun ouders.
- Projecten in onderling overleg te zullen inzetten ter versterking van het structurele aanbod
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Stadsgewest verantwoordelijk voor de jeugdzorg
Het Stadsgewest Haaglanden plant en financiert de jeugdzorg voor kinderen en gezinnen uit de regio 
Haaglanden. De Wet op de jeugdzorg (Wjz) bepaalt dat het jeugdzorgbeleid in overleg met de gemeenten, die 
verantwoordelijk zijn voor het preventieve jeugdbeleid, tot stand komt. Het Stadsgewest krijgt de middelen 
voor de jeugdzorg van het Rijk. De jeugdzorg wordt door Bureau Jeugdzorg (BJZ) en de zorgaanbieders 
uitgevoerd. Het Stadsgewest moet de middelen op de juiste wijze besteden en zorgt voor voldoende jeugdzorg 
van goede kwaliteit

De Wjz regelt het recht op jeugdzorg. In de praktijk stelt BJZ vast, wanneer een jeugdige of een gezin recht 
heeft op jeugdzorg. Vervolgens moet de zorg geleverd te worden door een zorgaanbieder. BJZ indiceert niet 
zomaar jeugdzorg; alleen wanneer sprake is van ernstige opvoedingsproblemen, het kind zich niet goed kan 
ontwikkelen of sprake is van een onveilige situatie. 
Er wordt ambulante zorg, pleegzorg, daghulp en residentiële zorg geleverd. Deze wordt uitgevoerd door 
de zorgaanbieders Jeugdformaat, Leger des Heils, Horizon, Hoenderloogroep, William Schrikkergroep 
en incidenteel andere organisaties. BJZ geeft uitvoering aan jeugdbeschermings- en jeugdreclasserings-
maatregelen, beschikt over een crisisinterventieteam (samen met de Jeugd-GGZ) en het Advies en Meldpunt 
Kindermishandeling doet onderzoek naar vermoedens van kindermishandeling. 

De versterking van de uitwisseling met de gemeenten 
op het terrein van het jeugdbeleid, netwerkontwikkeling 
tussen preventieve instellingen, onderwijs en jeugdzorg 
krijgen een centrale plaats in het beleid van het 
Stadsgewest. Niet vreemd natuurlijk, gezien het feit dat 
het Stadsgewest een samenwerkingsverband is van de 
gemeenten in de regio en de gemeenten met elkaar het 
beleid bepalen.

Na jaren van beperkte financiële ruimte om te 
vernieuwen komt in 2000 voor de jeugdhulpverlening in 
de regio 5,5 miljoen euro extra beschikbaar. Het budget 
wordt ingezet voor de vorming van BJZ, uitbreiding 
van de ambulante jeugdhulpverlening en aan het 
terugdringen van de wachtlijsten. Naast deze incidentele 
bijdrage wordt de structurele bijdrage via de doeluitkering 
van het Rijk aan het Stadsgewest verhoogd.

Na een paar keer uitstel is het op 1 januari 2005 zover. De 
Wet op de jeugdzorg (WJZ) is een feit. In Haaglanden zijn 
de afsplitsingen en samenvoegingen tussen (onderdelen 
van) organisaties in dat verband achter de rug en kan er 
verder invulling gegeven worden aan rollen en taken in 
het nieuwe stelsel. 

De twijfels over het succes van de nieuwe wet en stelsel 
leiden voordat de wet is aangenomen al tot discussie. 
Zo spreekt de Tweede Kamer af dat na twee jaar al een 

tussenevaluatie van de ‘werking’ van de Wet moet 
plaatsvinden. Het zal ook blijken dat de wetgever de 
intenties met de wet niet omzet in de daden: het niet 
onder de werking van de Wjz brengen van de jeugd-GGZ 
en jeugd-LVG, het uitblijven van een duidelijk wettelijk 
kader voor de gemeenten m.b.t. de uitvoering van het 
(preventieve) jeugdbeleid. De Wjz blijkt zodoende vooral 
van toepassing te zijn op het smaldeel ‘provinciale 
jeugdzorg’ en leid niet tot eenduidige regie en structurele 
samenhang op dit beleidsveld. Wachtlijsten en incidenten 
voeden de twijfels en verzwakken – ondanks de positieve 
resultaten die bereikt worden – het draagvlak voor Wet en 
stelsel.

Ook in Haaglanden leidt de invoering van het nieuwe 
stelsel tot discussie en beweging: de onderlinge 
verhoudingen – met name tot BJZ (toegangs- en 
verdeelfunctie, jeugdbescherming) moeten bepaald 
worden, werkprocessen en informatievoorziening 
ingericht, terwijl tegelijkertijd een groeiende stroom 
cliënten geholpen moet worden. Het Stadsgewest 
richt een breed overleg met de instellingen en andere 
financiers in om ontwikkelingen te bespreken, feedback 
op beleid te krijgen en samenwerking te stimuleren. 
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Naam: Adri van Montfoort
Functie: Directeur Van Montfoort, Lector 
Hogeschool Leiden, Raadsheer-plaatsvervanger

Werkt vanuit de motivatie: bijdragen aan een nog 
betere ondersteuning van kinderen en ouders en een 
nog betere bescherming van kinderen
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Expertisebureau
VanMontfoort heet het adviesbureau dat Adri van 
Montfoort inmiddels al achttien jaar runt en dat eigenlijk 
per toeval begon. “Ik had net mijn baan opgezegd bij 
het NIZW (nu NJi) en had nog geen concrete plannen”, 
vertelt Van Montfoort. “Ik kreeg ook geen kans plannen 
te maken, want Ado Jansen – toen directeur van de 
Regionale Instelling Jeugdhulpverlening - vroeg me 
direct of ik wilde meedenken over de opbouw van Bureau 
Jeugdzorg en de vorming van wat later Jeugdformaat 
zou worden. Het was mijn eerste opdracht en meteen 
ook mijn eerste kennismaking met het Stadsgewest.” Er 
volgden meer opdrachten en VanMontfoort groeide uit 
tot een succesvol ‘expertisebureau op het terrein van de 
zorg voor de jeugd’, zoals op de eigen website staat. Toch 
herinnert Van Montfoort zich die eerste afspraak nog 
goed. “Ik had moeite om de locatie te vinden. Toen ik 
uiteindelijk als laatste binnenkwam, riep Ado luid ‘de Van 
Montfoort Groep treedt binnen!’. Daar hebben we hard 
om gelachen, maar hij heeft toch wel gelijk gekregen.”

De jeugdzorg ingerold
Het bleef niet bij die eerste opdracht. Van Montfoort heeft 
de afgelopen jaren zijn stempel gedrukt op vele projecten, 
zowel landelijk als in de regio. Als wetenschapper, jurist 
en pedagoog, maar vooral ook als betrokken en bevlogen 
mens. Want de jeugdzorg raakt Van Montfoort: “Nog 
tijdens mijn studie ben ik de jeugdzorg ingerold en ik 
merkte meteen: dit is de moeite waard om me druk 
over te maken. Het gaat hier om de meest kwetsbare 
groep. Hoe kunnen we zorgen dat zij meedoen in de 
maatschappij? Dat houdt mij dagelijks bezig.” 

Focus op het kind
Van Montfoort werkt het liefst vanuit de inhoud. Zo is 
ook de befaamde Deltamethode ontstaan. Hij vertelt: “In 
1995 is de Wet op de ondertoezichtstelling veranderd. 
Zodanig, dat de kinderrechter op afstand kwam en de 
ondertoezichtstelling de verantwoordelijkheid werd
van de uitvoerende organisaties. 

Eind jaren negentig is deze verandering geëvalueerd. 
Uit de resultaten bleek dat de uitvoering van de 
ondertoezichtstelling bijzonder slecht verliep. Dat was 
voor ons het moment om juist daarin verandering 
te brengen.” Samen met Wim Slot ontwikkelde Van 
Montfoort toen een methode die de focus verlegde 
van de ouders naar het kind. Voortaan waren het 
ontwikkelingsperspectief en de ontwikkelingstaken waar 
het kind voor staat, het ijkpunt en zou de gezinsvoogd 
zich voortdurend positioneren op wat voor het kind 
nodig is. Ook werd de caseload van gezinsvoogden met 
een kwart teruggebracht. En dat sloeg aan.

Adri van Montfoort:

“De jeugdzorg is de moeite waard om je druk over 
te maken.”

De veiligheid en de ontwikkeling van het kind vooropstellen en niet de problematiek van de ouders. 
Dat was de vernieuwende insteek van de Deltamethode die Adri van Montfoort ontwikkelde samen 
met Wim Slot. De methode kwam beschikbaar in 2007 en werd zeer enthousiast ontvangen. Door 
de ouders en de kinderen, de gezinsvoogden en de jeugdzorg. Hoe kijkt Van Montfoort terug op de 
begindagen van de Deltamethode en hoe is het nu?

De Deltamethode 

verlegde de focus van de

ouders naar het kind.
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Positieve effecten
Een eerste onderzoek van Geert-Jan Stams (UvA) naar 
de toepassing van de Deltamethode eind 2010, wees 
uit dat er minder uithuisplaatsingen waren in gezinnen 
waar de methode werd gebruikt. En ook de duur van 
de ondertoezichtstelling was in deze gezinnen korter. 
Resultaten om trots op te zijn. “Zeker”, beaamt Van 
Montfoort. “Al denk ik dat dit eerste onderzoek iets 
te voorbarig was, omdat de implementatiefase toen 
nog liep.” Toch wijst ook een tweede recent gehouden 
onderzoek van het NJi hetzelfde uit: methodisch werken 
volgens de Deltamethode heeft een positief effect op 
de duur van de ondertoezichtstelling, op de kans op 
uithuisplaatsing en de duur ervan. Onderzoek naar 
de processen, doet Van Montfoort overigens wel zelf: 
“Ik vind het goed dat anderen toetsen of de methode 
effectief is. Dat lijkt me ook de enige juiste manier. Maar 
onderzoek naar de processen doen we het liefste zelf, 
want daar kunnen we nog steeds van leren.”  

Vliegwielprojecten
Door het succes van de Deltamethode was de overheid 
erg gebrand op de invoering ervan. En zij was, in aanloop 
naar de transitie, ook op zoek naar een manier om de 
verkokering in de sector te doorbreken. Ook daar had 
Van Montfoort ideeën over: “Er werd gezocht naar één 
primair proces, in ieder geval binnen het gedwongen 
kader”, vertelt Van Montfoort. “En ook in het vrijwillig 
kader moest de jeugdzorg veel meer ontschotten. Hier 
moest ook één werkwijze of benadering komen. Maar 
dat moest er dan wel een zijn die geen grote financiële 
verschillen in de hand zou werken. Want wat je toen 
zag, waren Bureaus Jeugdzorg die groeiden terwijl andere 
Bureaus financieel in de problemen kwamen, omdat 
het ene bureau zaken zo snel mogelijk doorspeelde naar 
de Raad voor de Kinderbescherming, waardoor er meer 
ondertoezichtstellingen kwamen. Het Bureau Jeugdzorg 
kreeg per ondertoezichtstelling een vergoedingen groeide. 
Het andere Bureau Jeugdzorg investeerde meer tijd in 
vrijwillig kader en bij het AMK onderzoek waardoor 
er geld bij moest, er uiteindelijk minder maatregelen 

kwamen en dit bureau dus minder geld kreeg. Toen 
hebben onder anderen Wim Slot en ik gezegd: je moet 
kijken naar het geheel en een kleine vergoeding stoppen 
in het begin, zodat dit goed gaat, dan verdien je iets 
groters aan de achterkant terug. Daarvan investeer 
je vervolgens weer een beetje aan het begin, waarna 
je dat weer terugverdient, en zo verder: kortom het 
Vliegwielproject.” 

Veilig thuis
In Haaglanden startte het Vliegwielproject eind 2012 en 
richtte zich onder meer op minder uithuisplaatsingen 
buiten de familie of het eigen netwerk, minder 
kinderbeschermingsmaatregelen en verkorten van de 
gemiddelde duur van maatregelen. Van Montfoort: 
“Doelstellingen die ook de Deltamethode had, alleen wel 
met een paar nieuwe ontwikkelingen zoals het denken 
vanuit de eigen kracht. Daar is nu meer aandacht voor 
dan destijds toen we de Deltamethode maakten. 

De resultaten van de pilot Vliegwiel 1 in Haaglanden zijn 
positief te noemen. De professionals in deze regio geven 
aan dat ze de nieuwe werkwijze een verbetering vinden, 
omdat het de medewerkers van Bureau Jeugdzorg vaker 
lukt om naast de ouders te gaan staan in plaats van de 
‘expertrol’ op zich te nemen. 

Vanuit Bureau Van Montfort hebben we geconcludeerd 
dat er aanwijzingen zijn dat het aantal nieuw gestarte 
en het aantal lopende OTS’en en het aantal nieuw 
gestarte en lopende Machtigingen Uithuisplaatsingen 
in de onderzoeksperiode is afgenomen ten opzichte van 
dezelfde periode in de drie jaren ervoor. Ook het aantal 
raadsmeldingen daalt. Verder lukt het vaker om OTS’en 
na afsluiting door te laten lopen in het vrijwillig kader 
(zie ook het rapport ‘De nieuwe werkwijze nader belicht’, 
april 2014 Van Montfoort).

Na de pilot zijn we begonnen met het formuleren van een 
nieuwe benadering, die eigenlijk een doorontwikkeling 
is van de Deltamethode, met de naam ‘Veilig Thuis’. De 
volgende stap is om deze landelijk goed te vertalen naar 
de praktijk.” 

In het eerste jaar al waren 

er minder uithuisplaatsingen 

bij gezinnen waar de 

Deltamethode werd toegepast.
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Dit is democratie
Een nieuwe methodiek, meer gericht op eigen kracht 
en passend in een nieuw jeugdstelsel dat de uitvoering 
legt bij gemeenten. Wat vindt Van Montfoort eigenlijk 
van deze ontwikkelingen en de komende transitie? 

Van Montfoort: “De transitie naar de gemeenten past 
in een brede ontwikkeling. Wat betreft de aanpak 
van kindermishandeling en de jeugdbescherming en 
jeugdreclassering ben ik kritisch. Ik heb twee manieren 
om ernaar te kijken. Eén: hoe dom kun je zijn? En twee: 
dit is democratie. Ik zal het toelichten. Er is tussen 
1970 en 2004 geprobeerd om een aantal dingen, al was 
het maar in toegang, bij elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld 
hulp in het vrijwillig kader en jeugdbescherming. 
Uit het onderzoek naar de uitvoering van de 
ondertoezichtstelling en de voogdij eind jaren negentig, 

bleek dat het isolement van de jeugdbescherming het 
grootste probleem was. En dat gaan we nu opnieuw 
organiseren, alleen noemen we het nu een ‘gecertificeerde 
instelling’ maar het is natuurlijk gewoon een stand alone. 
En zo worden nog een paar dingen die bij elkaar gebracht 
waren in Bureau Jeugdzorg, zonder enig nadenken uit 
elkaar gehaald. Niet slim, als je het mij vraagt, maar dat 
is democratie. En ook al is democratie niet altijd efficiënt, 
het is denk ik wel het beste systeem.” 

Het gaat zoals het gaat
Met zijn staat van dienst, heeft Van Montfoort bijna alles 
wel gezien. Maar ook deze en komende veranderingen in 
de jeugdzorg treedt hij weer positief tegemoet. Want zoals 
hij zelf zegt ‘het gaat zoals het gaat’. “En natuurlijk kom 
ik ook wel eens moedeloos thuis en zeg tegen mijn vrouw 
‘ik stop ermee en ga Portugese lakschoentjes verkopen!”, 
lacht Van Montfoort. “Maar dat is meestal de volgende 
dag alweer over. En helemaal als ik een bedankje krijg 
van een teamleider waarin hij schrijft dat zijn team, twee 
jaar na mijn training, geleidelijk aan toch op de nieuwe 
manier is gaan werken. Dat zou ik wel willen inlijsten.”

Democratie is niet 

altijd efficiënt, maar het is denk 

ik wel het beste systeem.
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Bureau Jeugdzorg Haaglanden

De inhoudelijke vormgeving van Bureau Jeugdzorg Haaglanden (BJZ) is al in de periode voor de 
inwerkingtreding van de Wet op de jeugdzorg in gang gezet. Gezien de functie van BJZ in het nieuwe stelsel 
is alles eraan gelegen om dit bureau tijdig op te richten. Met ingang van 1-1-2003 staat in Haaglanden 
de organisatie van BJZ min of meer klaar: indicatiestelling voor de jeugdhulpverlening en de jeugd-GGZ, 
uitvoering van de (gezins)voogdij en jeugdreclassering, de intake voor de Raad voor de Kinderbescherming, 
uitvoering onderzoek door het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Kortom, gereed om de in de 
nieuwe Wet op de jeugdzorg genoemde taken uit te voeren.

De bestuurlijke vormgeving van BJZ Haaglanden is in 
2003 tot stand gekomen door splitsing van de bestaande 
Stichting Jeugdzorg werkzaam in Zuid-Holland in 
drie werkstichtingen: BJZ Haaglanden, BJZ Zuid-
Holland en een gezamenlijke stichting die de Bureaus 
Jeugdzorg Haaglanden en Zuid-Holland ondersteunt. 
In de Rotterdamse regio werd een apart BJZ opgericht. 
De pleegzorg die door de stichting Jeugdzorg wordt 
uitgevoerd gaat voor Haaglanden naar de stichting 
Jeugdformaat.

Toegang tot de geïndiceerde jeugdzorg
Een kerntaak van BJZ is de indicatiestelling. Er is vanaf 
het begin hard gewerkt aan verbetering van de kwaliteit 
van de indicatiestelling. Anders gezegd: het maken van 
een goede match tussen zorgvraag of problematiek en 
het hulpaanbod. Daarbij worden verschillende groepen 
cliënten onderscheiden: cliënten met eenduidige lichte 
problematiek en cliënten met ernstige problematiek. 
De licht ambulante hulp wordt vanaf 2005 afgebouwd; 
dit wordt gezien als een verantwoordelijkheid van de 
gemeenten. Verdere verfijning van de indicatiestelling 
heeft nadien plaatsgevonden door de (landelijke) 
invoering van de normen van het VIB-traject (Verbetering 
Indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg). 

Aansluiting lokaal
Al bij de totstandkoming van BJZ zijn de nodige 
afspraken gemaakt over de inzet van dit Bureau in het 
lokale jeugdbeleid: participatie in de lokale zorgstructuur, 
deskundigheidsbevordering en consultatie, aanvullende 
lichte ambulante hulpverlening en het actief opzoeken 
van gezinnen en jeugdigen wanneer er signalen zijn dat 
het niet goed gaat. In de jaren wordt de rol van BJZ in de 
gemeenten versterkt en daarna stelt het Stadsgewest daar 
ook extra middelen voor ter beschiking. Dit leidt ertoe 

dat BJZ vanaf 2007 aansluit bij 180 lokale overleggen 
en verbanden, bijvoorbeeld met het onderwijs, de 
buurt, rond zwerfjongeren etc. Deze verbinding met 
gemeentelijke instellingen en organisaties vormt als het 
ware de voorloper van de Centra voor Jeugd en Gezin.

AMK
Al voor de integratie van het AMK in het BJZ is bij het 
AMK Haaglanden sprake van een wachtlijst (te lange 
wachttijd) voor onderzoek n.a.v. een melding vermoeden 
kindermishandeling. Het beleid is erop gericht om via 
incidentele subsidies de wachtlijsten aan te pakken, die 
het jaar daarop vervolgens onderdeel worden van de 
structurele subsidie. De groei van het aantal meldingen 
kindermishandelingen blijft echter aanhouden. Eind 2006 
lukt het om de wachtlijst weg te werken. Nadien is ter 
voorkoming van nieuwe wachtlijsten (capaciteitstekort) 
door het Stadsgewest de financiering aangepast: ‘open 
eind’ financiering maakt het mogelijk de capaciteit tijdig 
aan de vraag aan te passen.

Jeugdbescherming  
Onder de noemer ‘Deltaplan gezinsvoogdij’ is 
in 2006 gestart met de invoering van een sterke 
kwaliteitsverbetering in de gezinsvoogdij. Kernpunten 
daaruit zijn scholing van alle gezinsvoogden in een 
nieuwe werkmethodiek, terugbrengen van de caseload 
naar 15 pupillen per gezinsvoogd, terugbrengen van de 
administratieve lasten van de gezinsvoogd, waardoor 
meer geïnvesteerd kan worden in contacttijd met 
cliënten. Er wordt voorts landelijk sterk ingezet op 
verkorting van de doorlooptijden in de jeugdbescherming 
en de verbetering van de samenwerking in de 
jeugdbeschermingsketen. In Haaglanden is in dit kader 
vooral de samenwerking tussen BJZ en de Raad voor de 
Kinderbescherming speerpunt geweest.
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Dit heeft o.m. geleid tot een samenwerkingsovereenkomst, 
waarbij de rol van beide instellingen is vastgelegd. In het 
kader van het landelijke tarievenakkoord eind 2011 zijn 
forse maatregelen getroffen om de gemiddelde duur van 
de OTS terug te dringen. In Haaglanden is met name ook 
gekeken naar de mogelijkheid om langlopende OTS-en 
af te sluiten. Tegelijkertijd zijn activiteiten ontplooid 
om de instroom in de jeugdbescherming te verminderen 
door een nieuwe werkwijze in de Toegang: het inzetten 
van drang. Deze nieuwe werkwijze krijgt in 2014 verdere 
ondersteuning van het Stadsgewest door – in het kader 
van de transitie en innovatie - de inzet van BJZ bij de 
zogenoemde Jeugdbeschermingstafels in verschillende 
gemeenten in Haaglanden.

Jeugdreclassering 
Meer nog dan de jeugdbescherming wordt de 
uitvoering van de jeugdreclassering in hoge mate 
ingekaderd door rijksbeleid (ministerie van Justitie). 
Zo wordt de aanpak van jeugdcriminaliteit belegd in 
het rijksprogramma ‘Jeugd Terecht: actieprogramma 
Aanpak Jeugdcriminaliteit 2003 – 2007’ met als 
algemene doelstelling het voorkomen van eerste delicten 
en terugdringen van recidive. Beleidsintensivering 
vindt plaats met het voortstel gedragsbeïnvloeding. 
Deze wetgeving voorziet in extra modaliteiten de 
jeugdreclassering met combinaties van straffen, 
maatregelen OTS en jeugdzorg. Voorts heeft het 
programma Jeugd Terecht geleid tot een verruiming 
van de doelgroep en toepassing van de ITB (Intensieve 
Traject Begeleiding). Tevens wordt aandacht besteed 
aan afstemming met de volwassenenreclassering. Met 
Jeugd Terecht de samenwerking tussen de partners 
in het jeugdstrafketen een stevige impuls. Deze 
samenwerkingsvormen (bijv. Justitieel Casus Overleg) zijn 
op dit moment opgenomen in het veiligheidshuis. Vanaf 
2009 wordt door jeugdreclassering in nauwe samenspraak 
met de gemeente waar de jeugdige vandaan komt de 
nazorg gerealiseerd voor jongeren die uit detentie (JJI) 
worden ontslagen.

Het Stadsgewest heeft nadrukkelijk prioriteit gegeven aan 
het leggen van verbindingen tussen de JR en de andere 
onderdelen van BJZ.

 

Met de toenemende aandacht in de jeugdzorg op de 
gezinsaanpak heeft ook bij de JR een omslag in de 
werkwijze plaatsgevonden: dus niet meer gericht op één 
jeugdige dader, maar op het hele gezin met ook aandacht 
voor broertjes en zusjes. 

Voor 2014 en verdere jaren zal de JR mogelijk extra inzet 
moeten leveren als gevolg van landelijke ontwikkelingen 
zoals de beleidsintensiveringen op het gebied van het 
schoolverzuim, verschijningsplicht van ouders bij 
terechtzittingen van hun minderjarige kind, handhaving 
gebieds- en contactverboden en de invoering van het 
Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ: 
samenhangend pakket van instrumenten om te screenen, 
te signaleren en risico’s te taxeren). Net als bij de 
jeugdbescherming neemt ook bij de jeugdreclassering het 
aantal cliënten de laatste jaren af. 
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Naam: Paul Baeten
Leeftijd: 62
Functie: Manager Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling

Werkt vanuit de motivatie: Elke melding bij 
het AMK is een kans om mishandelde en 
verwaarloosde kinderen weer een Veilig Thuis 
te bieden

Naam: Léon van Sasse van IJsselt
Leeftijd: 53
Functie: Manager Crisis Interventie Team

Werkt vanuit de motivatie: Dat hulp aan kinderen/
gezinnen in crisis heel erg belangrijk 
is en altijd beter kan!
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Status aparte
We strijken neer bij Bureau Jeugdzorg aan de Neherkade. 
Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 
en het Crisis Interventie Team (CIT) zijn hier beide 
gevestigd. Nog wel, want daar komt vanaf 1 januari 2015 
verandering in. Helaas, vinden Paul en Léon, want de 
beide afdelingen versterken elkaar. “AMK en CIT werken 
al samen sinds de Wet op de jeugdzorg in 2005”, vertelt 
Paul. “Dat vond ik overigens erg belangrijk, dat de wet 
hierin zo duidelijk was: elke provincie in Nederland kreeg 
een Bureau Jeugdzorg, en alle Bureaus Jeugdzorg een 
AMK.” 

In de kantine
Ook Léon herinnert zich nog goed de vorming van 
Bureau Jeugdzorg. “Ik heb alle naamswijzigingen 
meegemaakt en ook de vaak moeizame samenwerking 
tussen de verschillende onderdelen. Bureau Jeugdzorg 
werd dan ook opgezet als een van de antwoorden op die 
problemen. 

En zeker voor het AMK en de crisishulp hier in de 
regio, is de samenvoeging in Bureau Jeugdzorg heel 
goed geweest. We konden elkaar nu gemakkelijker 
vinden, sneller schakelen en gezamenlijk optrekken.” 
En ook de fysieke nabijheid had grote voordelen. Léon: 
“Doordat medewerkers elkaar ook tegenkomen bij de 
koffieautomaat en in de kantine, leren zij elkaar beter 
kennen en lopen ze ook makkelijker even bij elkaar 
binnen om te overleggen.” Paul knikt instemmend: 
“Doordat we ook in elkaars keuken konden kijken, 
hebben we veel van elkaar geleerd.”
 

Geen gescheiden werelden
Inmiddels is de samenwerking zo goed dat het, als 
de veiligheid van een kind direct op het spel staat, 
niet uitmaakt of je, als professional, het AMK of het 
CIT belt. Paul: “We hebben dan wel verschillende 
telefoonnummers, maar als er een melding binnenkomt 
bekijken we samen wie ‘m oppakt. En soms gaan we 
gezamenlijk op pad, en zien we ter plaatse wel waar de 
melding het beste past.” “Toch liggen er wel verschillende 
verwijzerslijnen”, valt Léon zijn collega bij. “Zo zal 
een arts in een ziekenhuis eerder het AMK bellen dan 
de crisisdienst. Maar dan nog, kan het zo zijn dat een 
halfuur later het CIT voor de deur staat. Dat bepalen we 
onderling. Het AMK en het CIT zijn geen gescheiden 
werelden.” 

Stille revolutie
Dat artsen eerder het AMK zullen bellen, heeft een 
duidelijk aanwijsbare reden. Eén waar ze beiden erg 
trots op zijn. Paul licht toe: “Sinds 1 juli 2013 zijn 
beroepskrachten verplicht om bij vermoedens van 
huiselijk geweld de Meldcode voor huiselijk geweld 
en kindermishandeling te volgen. Onderdeel van deze 
Meldcode is de Kindcheck: professionals in bepaalde 
situaties controleren of er kinderen in een gezin zijn en 
of ze veilig zijn. En deze Kindcheck is hier, in Haaglanden 
ontstaan. Eigenlijk per toeval. 

Een verpleegkundige op de spoedeisende hulp (SEH) van 
een ziekenhuis in de regio, werd geconfronteerd met een 
vrouw met alcoholintoxicatie. Zij had ook haar achtjarige 
zoontje bij zich. Toen de vrouw weer naar huis mocht, 
klampte het jongetje zich vast aan de verpleegkundige. 

Paul Baeten en Léon van Sasse van IJsselt:

In 10 jaar tijd het AMK en het CIT samen sterk

Vertienvoudigd is het aantal meldingen dat de afgelopen twintig jaar binnenkwam bij het Advies- en 
Meldpunt Kindermishandeling en het Crisis Interventie Team. En ook de aard van de meldingen is in 
de loop der tijd erg veranderd. Al pratend over twintig jaar jeugdzorg in Haaglanden, vertellen Paul 
Baeten en Léon van Sasse van IJsselt wat hen is opgevallen.

We hebben veel 

van elkaar geleerd.

De Kindcheck is hier 

in Haaglanden ontstaan.
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Hij wilde niet met zijn moeder mee. De verpleegkundige 
wist zich geen raad met de situatie. Moeder was 
uitbehandeld en geen patiënt meer, en het jongetje was 
überhaupt geen patiënt. Wat moest ze doen? Ze gaf de 
jongen aan z’n moeder mee, maar niet met een goed 
gevoel. Een paar dagen later kwam de verpleegkundige 
een van onze vertrouwensartsen tegen en legde de situatie 
voor. Toen zijn eigenlijk de eerste afspraken gemaakt. 
Eerst alleen nog met de SEH’s van ziekenhuizen in 
Haaglanden, en later is de Kindcheck in heel Nederland 
uitgerold. Het is echt ongekend, dat beroepskrachten 
die met volwassenen werken de opdracht hebben om 
bij ernstige problemen te vragen naar de eventuele 
aanwezigheid van kinderen en hun veiligheid.”

Zwijgen is goud
Niet alleen artsen, maar ook andere professionals, zoals 
psychiaters maken inmiddels gebruik van de Kindcheck 
in de Meldcode als zij vermoeden dat de veiligheid van 
betrokken kinderen in het geding is. Hoe moeilijk dat 
soms ook is. Paul: “In de verslavingszorg bijvoorbeeld, is 
het lijntje met een cliënt vaak heel dun. Dat nodigt niet 
uit om de Kindcheck te doen. Ook omdat professionals 
daarmee het vertrouwen van hun cliënt kunnen 
beschamen en misschien hun beroepsgeheim schenden. 
Toch is de laatste jaren de cultuur van ‘zwijgen is goud’ 
doorbroken en weegt het belang van de kinderen gelukkig 
zwaarder.” Léon geeft aan dat dit ook een van de redenen 
is waarom het aantal meldingen bij het AMK en het 
CIT de afgelopen jaren zo enorm gestegen is. “Doordat 
artsen verder keken dan hun eigen patiënt, kwam een 
groep kinderen aan het licht die tot dan toe voor ons 
onzichtbaar was gebleven.”

Kindspoor en huisverbod
Er is nog een initiatief dat heeft bijgedragen aan 
de stijging van het aantal meldingen bij het AMK 
en het CIT de afgelopen jaren: Kindspoor, een 
samenwerkingsverband tussen de Politie, Bureau 
Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Léon: 
“Bij gevallen van huiselijk geweld maakt de politie al 
meer dan tien jaar altijd melding van aanwezige kinderen. 
Ook al lagen ze tijdens het conflict op bed of zijn ze nog 
heel jong, kinderen krijgen vaak meer mee van huiselijk 
geweld dan ouders denken. Daarom registreert de politie 
altijd of er bij een zaak kinderen betrokken zijn, zodat wij 
ze in beeld krijgen en eventueel hulpverlening kunnen 
opstarten.” En ook het huisverbod, waarbij de pleger van 
huiselijk geweld tien dagen geen contact met zijn partner 
of kinderen mag hebben, heeft veel kinderen vroegtijdig 
in beeld gebracht bij het AMK en het CIT. Léon: “De 

meeste van deze kinderen zouden we – als ze al bij ons op 
de radar zouden verschijnen - pas veel later tegenkomen, 
met veel grotere problemen. Nu kunnen we nog ingrijpen 
en proberen erger te voorkomen.”
 
Een betrouwbare partner
Ook de landelijke campagne, die de overheid startte na 
de introductie van de Wet op de jeugdzorg, zorgde voor 
meer meldingen. Net als andere jeugdzorginstellingen, 
kampte ook het AMK in die tijd met wachtlijsten. “Het 
Stadsgewest wilde graag van ons weten wat wij deden 
om de wachtlijsten terug te dringen”, vertelt Paul. “Ik 
ben dan ook regelmatig bij Thom de Ruiter en Uco 
Sobering geweest om verslag uit te brengen over onze 
vorderingen. Daarnaast heeft het Stadsgewest ook altijd 
veel interesse gehad in het AMK en ons altijd gesteund. 
Bijvoorbeeld bij RAAK, de voorlichtingscampagne op 
scholen en kinderdagverblijven voor de preventie en 
signalering van kindermishandeling. Zonder financiering 
van het Stadsgewest was dat niet mogelijk geweest.” Léon 
heeft minder vaak rechtstreeks contact gehad met het 
Stadsgewest, maar is zeker ook geen onbekende. “Als ik bij 
het Stadsgewest aanschoof, was dat vooral om toelichting 
te geven op specifieke thema’s. Zoals de problematiek 
rond loverboys of, samen met Fietje Schelling, over 
zwerfjongeren.” Léon is ook erg te spreken over hoe het 
Stadsgewest de jeugdzorg in de regio heeft neergezet. “Het 
Stadsgewest is altijd een betrouwbare partner geweest en 
heeft de jeugdzorg zo goed georganiseerd, dat gemeenten 
op 1 januari 2015 op dezelfde voet verder kunnen gaan. 
Daarin is de regio Haaglanden, vergeleken met de rest van 
Nederland, wel uniek denk ik.”  

Meldingsbereidheid
Terugkijkend vragen we Paul en Léon ook of ze 
veranderingen zien in de aard van de meldingen de 
afgelopen twee decennia. 
Léon: “Je zou kunnen zeggen ‘aanbod creëert vraag’. 

Met de komst van de Wet op de jeugdzorg nam het 
aantal meldingen, bij het AMK en het CIT maar ook 
bij de toegang, namelijk een gigantische vlucht. De 
meldingsbereidheid is enorm toegenomen. 

Twintig jaar geleden hadden 

we nog nooit gehoord van een 

‘vechtscheiding’ of ADHD.
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Bij professionals, maar ook bij ouders om voor hun eigen 
kinderen hulp te gaan vragen. Dus ja, daarin zie ik een 
duidelijke verandering in de aard van de meldingen. 
Maar er is natuurlijk meer veranderd de afgelopen jaren. 
Zo hadden we twintig jaar geleden nog nooit gehoord 
van een vechtscheiding en bestond ADHD nog niet. Het 
medicaliseren van opvoedproblemen is sowieso echt iets 
van de laatste tijd.” 

Open grenzen
Een ander, ingewikkeld probleem waar 
jeugdzorginstellingen tegenwoordig mee te maken 
hebben, is de veelheid aan culturen. Léon: “Den Haag 
is de afgelopen twintig jaar veranderd. Qua inwoners 
en qua problematiek. We hebben nu te maken met de 
effecten van open grenzen en de komst van asielzoekers 
en arbeidsmigranten. De Schilderswijk alleen al 
heeft, geloof ik, 102 nationaliteiten. In onze teams 
hebben we natuurlijk nooit genoeg kennis van al deze 
nationaliteiten, maar proberen we er toch zo goed 
mogelijk mee om te gaan.” Paul beaamt dit en benadrukt 
dat de rechten van het kind altijd het uitgangspunt zijn. 
“We proberen de cultuur niet te veel te laten meewegen 
en het belang van het kind altijd voorop te stellen. Maar 
dat is erg ingewikkeld. Want soms doe je een kind ook 
echt tekort als je de cultuur níet meeweegt.” “Daarom is 
het ook zo belangrijk om mensen van andere culturen in 
je team te hebben”, zegt Léon. “Om vooroordelen weg 
te nemen en om te kunnen toetsen of afwijkend gedrag 
misschien gewoon onderdeel is van een cultuur.” 

Prijs gewonnen
Ook de onderlinge cultuurverschillen van de 
jeugdzorginstellingen zorgden afgelopen jaren wel eens 
voor problemen. “Daarom ben ik zo trots dat het ons 
gelukt is om een aantal verschillende instellingen – met 
hun eigen, typische culturen - blijvend bij elkaar te 
brengen in het CIT. We hebben er zelfs een prijs mee 
gewonnen”, vertelt Léon. “We zijn in 2007 genomineerd 
voor de Nationale Jeugdzorgprijs en hebben daar de 
tweede prijs gewonnen voor de innovatie om BJZ en 
GGZ samen in één crisisdienst te laten werken. Mensen 
van De Jutters, MEE, GGZ Delfland en sinds kort ook 
Jeugdformaat, werken samen in één team. Ideaal bij 
ingewikkelde zaken of grensgevallen.” 

Gekke figuren
Twintig jaar jeugdzorg gaat je niet in je koude kleren 
zitten. Zeker niet bij het AMK en het CIT. Hoe gaan 
Paul en Léon om met de schrijnende gevallen die 
ze soms tegenkomen? Hoe houden zij zich staande? 

“Afdelingscultuur”, antwoordt Paul resoluut. “Hoe je als 
collega’s met elkaar omgaat, hoe je als leidinggevende 
omgaat met het team, is heel bepalend. Belangrijkste 
is dat medewerkers zich gesteund voelen en dat ze met 
elkaar kunnen praten over wat ze meemaken. 

Samen emoties kunnen delen, boosheid, frustratie, 
maar ook de successen. Opvallend genoeg zijn 
jeugdzorgmedewerkers vaak zeer gedreven mensen. Ik 
zie veel collega’s die net als ik steeds op zoek zijn naar 
betere manieren om een betekenisvolle rol te vervullen 
voor deze kwetsbare kinderen.” Dat neemt niet weg dat 
Paul en Léon toch ook nog wel eens slapeloze nachten 
hebben. Léon: “Niet altijd lukt het om een kind te redden 
uit een onveilige situatie. Maar elke tegenslag maakt ons 
alleen maar nóg vastberadener.”

Het Stadsgewest is een 

betrouwbare partner geweest en 

heeft ons altijd gesteund.
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Wachtlijsten

Lange wachttijden voordat gestart wordt met de hulpverlening werkt demotiverend en frustrerend voor 
cliënten. Het kan zelfs leiden tot verergering van de problematiek. Tijdige jeugdzorg en in geval van crisis 
een directe inzet met jeugdzorg is een stringente eis. Lange wachttijden en oplopende wachtlijsten duiden op 
onvoldoende aansluiting tussen vraag en aanbod. Te weinig aanbod of onvoldoende passend aanbod kan de 
oorzaak zijn, maar ook een ineffeciente clientlogistiek is vaak een knelpunt.

In 2000 moet 68% van de cliënten langer dan drie 
maanden wachten op intensief ambulante zorg, 72% 
van de cliënten wacht langer dan drie maanden op 
een pleegzorggezin. In 2000 wordt een deel van de 
extra door het Rijk beschikte middelen ingezet voor de 
bestrijding van wachtlijsten. In het beleidsplan voor de 
periode 2002-2004 wordt geconstateerd dat in de breedte 

de wachtlijsten groeien en de wachttijden toenemen. 
Landelijk wordt een start gemaakt met het monitoren 
van de wachtlijsten.

In 2003 stelt het dagelijks bestuur een aanpakplan 
wachtlijsten vast. Dit plan is mede gebaseerd op een 
onderzoek naar de achtergronden van de wachtlijsten1.

Het onderzoek legt een aantal problemen bloot:
- De rol van gemeentelijk voorveld (preventieve zorg) bij het beperken van de instroom bij de jeugdzorg is 

onduidelijk en lijkt weinig effectief;
- Het werkproces bij BJZ is niet op orde, de vestigingen werken verschillend, er is onderproductie, betrouwbare 

stuurinformatie ontbreekt.
- Het AMK kan de hoeveelheid aanmeldingen niet, er een grote wachtlijst, doorlooptijden zijn te lang, er is 

nog te weinig wisselwerking tussen AMK en BJZ
- De taak en verantwoordelijkheidsverdeling tussen BJZ en Jeugdformaat is nog niet duidelijk, er wordt dubbel 

werk gedaan. De verblijfsduur bij Jeugdformaat is in veel gevallen te lang. Er is een tekort aan pleeggezinnen 
en gezinshuisplaatsen. De wachttijden zijn veel te lang en stijgen verder. Er wordt geen overbruggingshulp 
geleverd. 

De aanbevelingen op grond van het onderzoek en de 
aanpak sluiten aan bij het opbouwproces van zowel 
BJZ als Jeugdformaat na fusie. Uitbreiding capaciteit, 
betere benutting van de mogelijkheden, o.a. door 
flexibelere inzet van de zorg, het terugbrengen van de 
hulpduur, ambulantisering, betere samenwerking en 
stroomlijning van toeleiding en doorverwijzing worden 
gezien als ingangen om de wachtlijsten te reduceren. 
Het Stadsgewest zal gerichter sturen op normen en 
resultaten en maakt daarover bindende afspraken met 
de instellingen. In totaal wordt 1,5 miljoen euro van de 
reguliere begroting en 2.2 miljoen extra middelen ingezet 
op de verbeteringen en innovatie. Het Stadsgewest zet 
in een betere aansluiting tussen BJZ en de gemeentelijke 
activiteiten. 

Met de inzet van het Stadsgewest en instellingen worden 
cliënten sneller geholpen en kunnen meer cliënten 
terecht in de jeugdzorg. De logistiek verbetert, maar 
de wachtlijsten en opstoppingen nemen weinig af, de 
toenemende vraag naar jeugdzorg doet het effect van de 
maatregelen voor een belangrijk deel teniet.

Landelijk blijven de wachtlijsten in de jeugdzorg (maar 
ook in de j-GGZ) nadrukkelijk op de agenda staan. Met 
het aantreden van de minister voor jeugd en gezin 
(Rouvoet) in 2007 worden jaarlijks aanzienlijke budgetten 
vrijgemaakt om de wachtlijstproblematiek aan te pakken. 
De provincies en drie stedelijke regio’s krijgen daarbij ook 
de duidelijke taak opgelegd om tot substantiële verlaging 
van de wachtlijsten te komen. Per kwartaal worden de 
wachtlijsten gemonitoord.

1 Wachtlijsten Jeugdzorg Stadsgewest Haaglanden. Bostelen, Broekman 2003 
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De extra financiële injectie om de wachtlijsten aan te 
pakken leidt in Haaglanden tot een hernieuwde en 
stevige aanpak. Duidelijk is dat de wachtlijsten in nauwe 
samenwerking tussen BJZ en de jeugdzorgaanbieders 
aangepakt moeten worden. Een maandelijks overleg 
onder voorzitterschap van het Stadsgewest wordt 
ingesteld2. De aanpak wordt nauw gevolgd, er wordt 
gemonitoord en de instellingen richten zich op concrete 
jeugdigen die wachten of te lang in zorg zitten. Maatwerk 
wordt ingezet om jeugdigen snel in zorg te brengen. 
Jeugdformaat formeert een apart wachtlijstteam om 
snel in te grijpen en ambulante hulp te bieden ter 
voorkoming van doorstroom naar residentiële zorg of als 
overbruggingszorg. De capaciteit pleegzorg, ambulante 
zorg en crisisopvang worden uitgebreid. Bij BJZ wordt 
met name bij het AMK het werkproces en cliëntlogistiek 
geanalyseerd en geëvalueerd en maatregelen genomen 
om flexibel mensen in te zetten (pool) wanneer de 
druk te hoog wordt. Het Stadsgewest betrekt externe 
deskundigheid3 om zicht te krijgen op in-, door- en 
uitstroom in de jeugdzorg, de factoren die daar een rol 
inspelen en de effectiviteit van mogelijke maatregelen. 
Met oog hierop worden gegevens bij de instellingen 
afgetapt en aan de hand van scenario’s onderzocht welke 
maatregelen het meeste effect zullen sorteren.

De gezamenlijke inzet heeft met inzet van extra middelen 
in 2009 geresulteerd in het nagenoeg wegwerken van de 
nettowachtlijst4 bij de zorgaanbieders tot op de huidige 
dag. Ook de bruto wachtlijst is in 2014 teruggebracht tot 
minder dan 20 jeugdigen.

Het wachtlijstoverleg is nu het centrale overleg waar op 
beleidsoperationeel niveau afgestemd en gezamenlijk 
actie gepland wordt: ontwikkelingen in de vraag worden 
besproken, wachtlijsten doorgenomen en (gezamenlijke) 
acties gepland. Een belangrijk knelpunt dat is aangepakt 
de afgelopen jaren, is de doorstroom van jonge kinderen 
in de crisisopvang van het Leger des Heils naar met 
name pleegzorg en gezinshuizen. Hoewel de wachttijd in 
een aantal gevallen nog te lang is, is deze en het aantal 
wachtende kinderen sterk teruggebracht.

In 2014 is de focus van het wachtlijstoverleg verlegd naar 
de organisatie van en samenhang in zware jeugdzorg; het 
blijkt dat in de regio een toenemend aantal jeugdigen 
(vooral jongeren) met meervoudige problematiek en veel 
wisselend zorggebruik voortijdige ‘afhaken’ of geen goede 
vervolgopvang hebben met het bereiken van het 18de 
levensjaar.

2 Vaste deelnemers zijn BJZ Haaglanden, Horizon, Jeugdformaat en Leger des Heils. 
3 INITI8 
4 Het aantal unieke jeugdigen dat wacht op jeugdzorg langer dan 9 weken met overbruggingszorg 
(de bruto wachtlijst) en zonder vorm van jeugdzorg (de netto wachtlijst).

Wachtlijst Jeugdzorg Haaglanden
2008-2014

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

45

50

22

21

4 

8

6

Jaarlijks stromen ruim 3.000 kinderen in de jeugdzorg. Hieronder
het aantal kinderen dat langer dan 9 weken wacht op jeugdzorg
zonder dat er andere zorg geboden wordt.
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Naam: Bas Timman 
Functie: Lid Raad van Bestuur Stichting 
Jeugdformaat, lid Raad van Bestuur JJC en lid Raad 
van Bestuur Schakenbosch
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Het eerste bijeenkomst
In voorbereiding op ons gesprek heeft Timman een foto 
opgezocht uit zijn begindagen als directeur bij Bureau 
Jeugdzorg Haaglanden. De foto is genomen tijdens een 
eerste bijeenkomst van het Stadsgewest Haaglanden 
en het net opgerichte Bureau Jeugdzorg. “Ik weet het 
nog goed”, mijmert Timman. “Die bijeenkomst stond 
in het teken van de invoering van Bureau Jeugdzorg 
en de presentatie van het eerste jaarprogramma van 
het Stadsgewest. Weet je wat nu het opvallende is? Van 
alle mensen op deze foto, zijn alleen Thom de Ruiter 
en ik nog werkzaam in de jeugdzorg”, lacht Timman. 
“Thom nog altijd als hoofd van de sector Jeugdzorg 
bij het Stadsgewest en ik inmiddels als bestuurslid van 
Jeugdformaat. Er is veel veranderd.”

Optimistische stemming
Naast de beelden, staan Timman ook de gesprekken nog 
helder voor de geest. “Het ging in die tijd vooral over 
twee dingen: de invoering van de Wet op de jeugdzorg en 
het komen tot een eenduidige toegang voor de jeugdzorg. 
Veelbesproken onderwerpen waren dan ook zorg verlenen 
en de toewijzing van de zorg. Dat was eigenlijk ook 
waarom Bureau Jeugdzorg werd opgericht. Allereerst 
natuurlijk om de jeugdbescherming uit te voeren, maar 
ook om te zorgen voor een eenduidige instroom in 
de jeugdzorg. BJZ verleende zelf geen hulp, maar was 
puur een portaal voor jeugdzorg, jeugdbescherming 

en jeugdreclassering. Maar ook voor de jeugd-ggz. 
Het ingewikkelde daarvan was dat het Stadsgewest 
hiervoor niet de financiering meekreeg. Wel voor de 
jeugdbescherming en de jeugd- en opvoedhulp, maar dus 
niet voor de jeugd-ggz. Toch heerste er een optimistische 
stemming. Iedereen was vol goede moed om de jeugdzorg 
eens goed op de kaart te zetten, en eraan bij te dragen 
ieder kind de zorg te geven waar het recht op had.” 

Een herkenbaar punt bij opvoedproblemen
De grote vraag is nu natuurlijk of dit ook gelukt is. 
Timman vindt van wel. “Er wordt soms gedaan alsof 
er de afgelopen jaren niets bereikt is. Maar er zijn 
enorme stappen gemaakt die ons nu weer verder 
helpen. In mijn beleving gaat het ook niet per se 
om afgebakende successen, maar veel meer om de 
continuïteit. In de afgelopen twaalf jaar hebben we 
bereikt dat de jeugdbescherming, de jeugdreclassering, 
de jeugd- en opvoedhulp en de toewijzing ervan, in 
één hand kwamen te liggen bij Bureau Jeugdzorg, dat 
daardoor een herkenbaar punt is geworden bij ernstige 
opvoedproblemen. En dat is altijd de bedoeling geweest 
van BJZ.” Toch is dit uiteindelijk maar voor een deel 
van de zorg gelukt. Volgens Timman komt dat door de 
verkokerde financiering vanuit het Rijk. “Doordat het 
Stadsgewest geen financiering kreeg voor de jeugd-ggz, 
hadden we daar weinig invloed op. Toch is het bij Bureau 
Jeugdzorg Haaglanden de eerste tijd ook met de toegang 
tot de jeugd-ggz redelijk goed gegaan. De eerste jaren 
verliep zelfs zo’n 40% van de toewijzingen in de jeugd-
ggz via Bureau Jeugdzorg. Dat kwam vooral doordat 
ggz-instellingen zoals De Jutters, vrijwillig participeerden. 
Later is dit minder geworden en is de ggz jammergenoeg 
steeds meer los komen te staan.” 

Bas Timman:

“Ik geloof in samenwerking, en niet in 
concurrentie op prijs.”

Al dertig jaar werkt hij in de jeugdzorg. Van 2002 tot 2006 was hij directeur van Bureau Jeugdzorg 
Haaglanden om daarna toe te treden tot de raad van bestuur van Stichting Jeugdformaat. Dus als 
het gaat over twee decennia jeugdzorg in Haaglanden, weet Bas Timman van de hoed en de rand.

Het Stadsgewest heeft een 

belangrijke stimulerende rol gespeeld bij 

de vorming van Jeugdformaat.
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Nieuwe dingen ontwikkelen 
Naast de centrale rol die Bureau Jeugdzorg in 2002 
innam, werd ook aan de kant van de zorgaanbieders 
gewerkt aan meer eenheid. Dat leidde in 2003 tot 
de oprichting van Jeugdformaat: een fusie van vijf 
grote jeugdzorginstellingen in Haaglanden waarvan 
Timman sinds 2006 in de Raad van Bestuur zit. “Het 
Stadsgewest heeft een belangrijke rol gespeeld bij de 
fusie en vooral Thom de Ruiter”, licht Timman de fusie 
toe. Volgens Timman een goede zet want daardoor 
hoefden jeugdzorginstellingen niet steeds met elkaar en 
het Stadsgewest om tafel voor de verdeling van taken 
en budgetten. In plaats daarvan konden zij hun tijd en 
energie stoppen in de samenwerking met andere sectoren, 
zoals de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk 
beperkten (LVB). Timman: “Het Stadsgewest heeft 
Jeugdformaat ook altijd gesteund bij het ontwikkelen 
van nieuwe dingen, zoals de Jeugdzorgplus. Er was in de 
Haaglanden niets op het gebied van gesloten jeugdzorg. 
Jeugdformaat heeft toen de kans gekregen om samen 
met De Jutters de gesloten instelling JJC op te zetten. En 
daarna met Ipse de Bruggen de zorg voor jongeren op het 
snijvlak van licht verstandelijk beperking en opvoedhulp 
vorm te geven. Mooie en zeer waardevolle initiatieven.” 

Eerste regio zonder wachtlijsten
Timman kijkt duidelijk met voldoening terug op wat er 
de afgelopen jaren in Haaglanden is gerealiseerd in de 
jeugdzorg. Op de vraag waar hij zelf het meest trots op is, 
noemt hij vrijwel direct de manier waarop Jeugdformaat 
de wachtlijsten heeft weggewerkt. Timman legt uit: “Toen 
ik in 2006 begon bij Jeugdformaat stonden er ongeveer 
vierhonderd jongeren op de verschillende wachtlijsten. 
We waren het aan de jongeren, maar ook aan de 
gemeenten en aan het Stadsgewest, verplicht er alles 
aan te doen om de wachtlijsten zo snel mogelijk weg te 
werken. We hebben toen gezegd: die wachtlijsten zijn van 
ons en niet langer anoniem. 

Alle managers van zorginstellingen van Jeugdformaat 
moeten weten wie er op hun wachtlijst staan, en moeten 
wekelijks kunnen aantonen wat zij hebben gedaan om 

die jongeren van de wachtlijst te krijgen. Dat heeft 
enorm goed gewerkt. Ongeveer een jaar later waren 
de wachtlijsten nagenoeg weg. En nog is Haaglanden 
een van de regio’s met de kortste wachtlijsten in de 
jeugdzorg.”

Lokale bekendheid zorgt voor continuïteit
Timman hecht ook veel waarde aan de samenwerking 
in Haaglanden en denkt dat dit ook in de toekomst een 
solide basis biedt. “Al die jaren bij Jeugdformaat, alsook 
bij Bureau Jeugdzorg, heb ik vooral te maken gehad 
met het Stadsgewest. Zij subsidieerden ons immers. 
Toch is Jeugdformaat de gemeenten nooit vergeten. Zo 
groot als we zijn, zo veel waarde hechten we juist aan 
kleinschaligheid. Wij hebben geen groot institutieterrein, 
maar onze voorzieningen zijn allemaal kleinschalig. 
We zitten in wijken en buurten, en daar kent men 
ons. De wijkagent in de Schilderswijk weet precies wie 
onze mensen zijn. Die lokale bekendheid zorgt voor 
continuïteit, ook na 1 januari 2015.”

Niemand kan het alleen
Nu Timman toch zijdelings de transitie aanhaalt, vragen 
we hem hoe de samenwerking met de gemeenten 
volgens hem zal verlopen. “Ik zie de transitie als een 
doorontwikkeling, niet als een breuk met het verleden.

Het nieuwe wordt op het oude gebouwd, dat is ook de 
kracht van Nederland. Natuurlijk zullen gemeenten het 
straks op hun manier doen, en dat is ook goed” legt 
Timman uit. “Maar het belangrijkste is, dat er wordt 
samengewerkt. Door gemeenten en sectoren. Want 
hoe groot je ook bent, sommige maatschappelijke 
vraagstukken kun je gewoonweg niet alleen oplossen. 
Dat geldt voor een grote instelling als Jeugdformaat, en 
ook voor een grote gemeente als Den Haag. Ik geloof in 
samenwerking, niet in concurrentie - althans niet op 
prijs, wel op kwaliteit - want uiteindelijk kan niemand 
het alleen.”

Die wachtlijsten zijn van ons  

en niet langer anoniem.

De transitie is een 

doorontwikkeling, geen 

breuk met het verleden.
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Verschuiving en innovatie zorgaanbod

De jeugdhulpverlening en jeugdzorg zijn voortdurend in beweging. Deze beweging wordt voortgestuwd door 
de ambitie om op het juiste moment een passend aanbod te doen, daarbij uitgaand van de problemen 
en mogelijkheden van het cliënt(systeem). Nieuwe methodieken worden ontwikkeld, specifiek aanbod 
voor specifieke doelgroepen en problematiek worden uitgezet, crossovers tussen verschillende sectoren 
uitgeprobeerd, aanbod wordt gekoppeld aan specifieke vindplaatsen. De beweging is ook te zien in het 
licht van de professionalisering, waarbij behalve deskundigheidsbevordering binnen de instellingen ook de 
invoering van kwaliteitsstandaarden en vergroting van de effectiviteit van de jeugdzorg centraal staan.

De schaarste van middelen en de sterk toenemende vraag 
noodzaakt tot efficiënte inzet van middelen en creatieve 
oplossingen voor knelpunten in de zorg. Het aanpakken 
van de wachtlijsten is een versneller geweest in dit 
verband.

Een belangrijke verandering is de vorming van het BJZ: 
één toegang tot het zorgaanbod. Gezien de taak om de 
vraag vast te stellen en in relatie daarmee de benodigde 
jeugdzorg op een onafhankelijke en eenduidige wijze te 
bepalen (indicatiestelling), gaat daar een sturende werking 
vanuit op het te realiseren aanbod in Haaglanden. Deze 
invloed is zeker in de beginjaren van BJZ beperkt geweest 
en werd vooral geïndiceerd voor het ‘staande’ aanbod. 
Een aantal opvallende innovaties/verschuivingen:

•	 Herspreiding van jeugdzorgvoorzieningen 
De instellingen voor jeugdzorg zijn eind negentiger 
jaar sterk geconcentreerd in Den Haag en Delft. ‘Zorg 
dichtbij’ betekent voorzieningen spreiden over de 
gemeenten in Haaglanden. Deze herspreiding wordt 
opgepakt door de nieuwe stichting Jeugdformaat in 
het kader van het huisvestingsplan (2004 – 2008); 
kleinschalige voorzieningen worden in de verschillende 
gemeenten gerealiseerd. 

•	 Ambulantisering en vermaatschappelijking 
van de zorg  
Belangrijke doelstelling is om niet zwaarder in te zetten 
als nodig, het voorkomen van plaatsing in residentiële 
zorg en de jeugdige in de eigen omgeving (gezin) te 
helpen. Het aandeel ambulante zorg in de jeugdzorg 
in Haaglanden wordt verveelvoudigd. Jeugdformaat 

heeft zeer sterk uit kunnen breiden met de nodige 
differentiatie in zwaarte van de trajecten. BJZ heeft 
het ambulante aanbod (zonder indicatiestelling) begin 
2000 moeten afbouwen. Het Leger des Heils heeft in 
navolging van Jeugdformaat residentiële capaciteit 
(crisisopvang) omgezet in ambulante crisishulp. 
Horizon heeft ingezet op outdoortrajecten als 
overbrugging voor residentiele opname en tevens als 
motiveringstraject voor jongeren die op de wachtlijst 
zijn geplaatst.

•	 Gezin als norm voor de ‘pedagogische context’ 
Jeugdformaat heeft vanaf haar ontstaan sterk ingezet 
op pleegzorg en gezinshuizen; om wanneer het kind 
niet thuis kan wonen, een zoveel mogelijk op een gezin 
lijkende context aanbieden. Deze inzet is verbonden 
met het afbouwen van de residentiële voorzieningen 
met leefgroepen. 

•	 Aansluiten bij vindplaatsen 
BJZ en Jeugdformaat hebben met name aangesloten 
bij het onderwijs. Een voorloper van Jeugdformaat 
(RIJ) had al een intensieve samenwerking met het 
voortgezet onderwijs in Haaglanden gerealiseerd in de 
vorm van consultatieteams. De activiteiten van deze 
teams zijn deels overgedragen aan BJZ en voortgezet in 
de Zorg Advies Teams en opgenomen in het ambulante 
aanbod van Jeugdformaat. Deze betrokkenheid is verder 
uitgebouwd en verbonden met het ‘passend onderwijs’ 
dat de samenwerkingsverbanden in het onderwijs 
moeten realiseren. Jeugdformaat heeft verder een 
aanbod schooolmaatschappelijk werk ontwikkeld dat 
door gemeenten en scholen wordt afgenomen.
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•	 Samenwerking  
Jeugdformaat is afgelopen jaren een 
samenwerkingsverband aangegaan met kinderopvang 
en vrouwenopvang. In het kader van de (verdere) 
ontwikkeling van voorzieningen voor gesloten 
jeugdzorg zijn nieuwe organisaties opgericht door 
Jeugdformaat-Jutters, Jeugdformaat-Ipse de Brugge 
en Horizon-Harreveld. Jeugdformaat heeft met De 
Jutters preventieve ambulante teams (opvoeden in de 
buurt) opgericht die lichte (niet- geïndiceerde) zorg 
leveren. Het Stadsgewest stimuleerde de afstemming 
en samenwerking met als centraal aandachtspunt het 
functioneren van de jeugdzorgketen. In dat verband 
is een kennisinfrastructuur gerealiseerd die gevuld 
wordt met eenduidige gegevens over het gebruik 
van jeugdzorg op het niveau van unieke cliënten. 
Dit leidt tot gemeenschappelijk zicht op wat in 
de jeugdzorgketen gebeurt en het aandeel van de 
verschillende instellingen daarin; de discussie naar 
aanleiding daarvan draagt bij aan de vorming een 
gemeenschappelijk referentiekader; geeft aanleiding om 
verder onderzoek te plegen of in actie te komen.

•	 Speciale aandachtgroepen  
De jeugdzorg voert geen uitdrukkelijk 
doelgroepenbeleid. Toch kan de jeugdzorg er niet 
omheen om specifieke accenten te leggen of te 
ontwikkelen in de hulpverlening. Aanleiding daarvoor 
is de realisering dat het aanbod niet toegespitst is op 
de situatie, problematiek en behoeften van specifieke 
cliëntgroepen. Het Stadsgewest ontwikkelde samen 
met de gemeente Den Haag, ondersteund door JSO, 
activiteiten voor zwerfjongeren. Uiteindelijk heeft 
dat geresulteerd in een voorziening voor opvang en 
begeleiding bij het Leger Des Heils (project Vast en 
Verder). Er is een breed netwerkverband georganiseerd 
bestaande uit organisaties die te maken hebben 
met zwerfjongeren(problematiek), teneinde tijdig te 
signaleren, uit te wisselen en af te stemmen. Meiden 
die slachtoffer zijn van loverboys vormen een andere 
aandachtsgroep. Het is tot nu toe niet precies duidelijk 
hoeveel meiden slachtoffer van ‘loverboys’ worden 
en op welke wijze de hulpverlening daarop afgestemd 
moet worden. In opdracht van Stadsgewest is daar 
onderzoek naar gedaan door JSO. Tienermoeders 
met hun baby konden tot voor enige jaren moeilijk 
terecht met hun hulp en ondersteuningsvraag bij de 
jeugdzorg. Tienermoeders werden buiten de regio 

Haaglanden geplaatst. Het Leger des Heils is in 2013 
gestart met de ombouw van crisisopvang naar begeleid 
wonen voor tienermoeders. In de jaren ‘90 is gestart 
met interculturalisatie en diversiteitsbeleid om beter 
aan te kunnen sluiten bij de zorgvragen van kinderen 
en gezinnen met een andere culturele achtergrond. 
Deskundigheidsbevordering, de ontwikkeling van 
toegespitste methodieken, het werven van medewerkers 
met een andere culturele achtergrond zijn van de grond 
gekomen.

•	 Nieuwe benaderingen in de zorg 
Afgelopen jaren zijn nieuwe benaderingen in 
de zorg geïmplementeerd. Werkvormen als 
familienetwerkberaad, Signs of Safety sluiten aan bij de 
potentie van clienten en hun sociale netwerk om de 
eigen mogelijkheden om tot oplossingen te komen te 
benutten. Het gezin of het verzorgingsverband van de 
jeugdige is ook steeds meer in het centrum komen te 
staan van de hulpverlening. Richtte de aandacht zich 
15 jaar geleden nog expliciet op het kind – vaak in een 
leefgroep, nu richt de aandacht van de hulpverlening 
zich altijd ook op het gezin waar het kind thuishoort.
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Naam: Fietje Schelling
Leeftijd: 56 jaar
Functie: Adviseur JSO, verbinder en vernieuwer, luis 
in de pels

Werkt vanuit de motivatie: Alle jongeren hebben 
ruimte nodig om zich te ontwikkelen en zelfstandig 
te worden. Transformatie van de hulp kan alleen 
mét jongeren en ouders.
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Op zoek naar nieuwe geldschieters
Het was ruim vijftien jaar geleden dat Fietje Schelling 
voor het eerst in contact kwam met de sector Jeugdzorg 
van het Stadsgewest Haaglanden. Schelling vertelt: “Ik 
werkte als coördinator bij het Jongeren Informatie Punt 
(JIP) in Den Haag en Zoetermeer, toen de nieuwe Wet op 
de jeugdzorg zijn intrede deed. Het JIP maakte tot dan 
toe deel uit van een jeugdzorginstelling die gesubsidieerd 
werd door het Stadsgewest. Maar omdat het Stadsgewest 
vond dat het JIP een preventieve voorziening was, 
konden we niet mee in de grote fusie van mfo’s die 
uiteindelijk Jeugdformaat vormden. Daar was ik niet 
zo blij mee, want ik moest op zoek naar een nieuwe 
financiering. Tegelijkertijd werd ik wel heel creatief in 
het vinden van oplossingen én nieuwe (gemeentelijke) 
geldschieters. Ik klopte dan ook regelmatig voor projecten 
aan bij het Stadsgewest, en vond er gelukkig vaak 
gehoor.” 

Cliënten een stem geven
En niet alleen voor het JIP vond Schelling de weg naar 
het Stadsgewest. Mensen en instellingen verbinden is 
wat zij het liefste doet, en daarbij speelde het Stadsgewest 
een prominente rol. “Het Stadsgewest subsidieerde de 
grote jeugdinstellingen”, licht Schelling toe. “En ik vond 
dat zij daarom moesten weten wat cliënten vonden van 
de zorg die zij ontvingen. De beste manier om cliënten 
een stem te geven, is door cliëntenparticipatie. En 

laat dat nou mijn passie zijn!”, zegt Schelling met een 
grote glimlach. Haar eerste officiële kennismaking met 
cliëntenparticipatie was bij de Haagse jeugdinstelling 
De Ark (voorloper van Jeugdformaat). Daar werd zij 
gevraagd voor de rol van voorzitter van de cliëntenraad. 

“Die uitdaging nam ik graag aan, maar dan wel op mijn 
voorwaarden”, lacht Schelling. “Ik vond namelijk dat 
er niet één cliëntenraad moest komen, maar twee: een 
jongerenraad en een ouderraad. Want in de jeugdzorg 
heb je altijd te maken met kinderen én hun ouders. En 
die hebben vaak andere ervaringen en verschillende 
belangen. Daarom vind ik dat ze allebei een stem 
moeten krijgen. Dat idee heb ik verder uitgebouwd en 
ben ermee de boer op gegaan. Natuurlijk ben ik ook 
vaak langsgegaan bij het Stadsgewest. Om de wensen 
van jongeren- en cliëntenraden onder de aandacht te 
brengen, om te zorgen dat ondersteuners elkaar zouden 
vinden, en om punten die voor jongeren en ouders 
belangrijk zijn te agenderen bij de instellingen en het 
Stadsgewest zoals nazorg en bejegening. Ook al vonden 
ze me waarschijnlijk soms een zeur, terugkijkend kan ik 
zeggen dat het toch gelukt is om cliëntparticipatie goed 
op de kaart te zetten.” 

Fietje Schelling:

Fietje Schelling en het Stadsgewest: 
een bijzondere combinatie

Er zijn maar weinig mensen in de Haagse jeugdzorg die haar niet kennen: Fietje Schelling. De 
afgelopen jaren gaf ze zwerfjongeren (en jongeren uit de jeugdzorg) een stem en zorgde ze dat 
tienermoeders extra hulp en aandacht kregen. En dat doet ze nog. Want vanuit haar werk als 
adviseur bij JSO, ligt haar hart vooral bij deze twee kwetsbare doelgroepen waarvoor ze bij 
gemeenten en instellingen de handen op elkaar probeert te krijgen. En dat is - en was - niet altijd 
gemakkelijk. 

Ik klopte regelmatig aan  

bij het Stadsgewest, en vond 

er vaak gehoor.

Cliëntenparticipatie is 

mijn grote passie.
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Ketenregie zwerfjongeren
Een ander punt waarop de paden van het Stadsgewest 
en die van Schelling elkaar kruisten, was de hulp aan 
zwerfjongeren. “Met de komst van de nieuwe Wet 
op de jeugdzorg besloot de RIJ (Regionale Instelling 
Jeugdhulpverlening) om ook de zwerfjongerenopvang 
en de ambulante hulp aan zwerfjongeren stop te zetten. 
Eigenlijk omdat het niet meer paste in het financiële 
plaatje. Hier maakten we ons grote zorgen over. En niet 
alleen het JIP – want daar klopten de zwerfjongeren aan 
voor hulp en advies – maar ook de mensen in het veld, 
de politieke partijen in de Haagse gemeenteraad en de 
sector Jeugdzorg bij het Stadsgewest waren ongerust. 
Want waar moesten deze jongeren nu naartoe? Wie was 
verantwoordelijk? Toen ik stopte als coördinator bij het 
JIP, werd ik vrijwel meteen gevraagd om de ketenregie 
voor zwerfjongeren op te pakken. Dat heb ik met veel 
plezier gedaan als adviseur van JSO. De financiering 
hiervoor kwam van de gemeente Den Haag en het 
Stadsgewest Haaglanden. Een mooie samenwerking.”

Luis in de pels
En dan is er nog de zorg voor tienermoeders waarvoor 
Schelling zich de afgelopen twintig jaar actief heeft 
ingezet. En waardoor zij zelf zegt bij het Stadsgewest 
bekend te staan als de luis in de pels. Schelling herkent 
zich volledig in deze typering en legt uit waarom ze zich 
zo inspant voor deze groep. “Als er één groep is waar je 
preventief kunt werken, dan is het bij tienermoeders. 
Gelukkig hebben we er in Nederland heel weinig, 
maar de tienermoeders die er zijn hebben wel vaak een 
jeugdzorgachtergrond. Dus, ik vind dat we moeten 
voorkomen dat meiden in de jeugdzorg vroeg moeder 
worden. En, als ze dan toch al moeder zijn, moet er 
zoveel mogelijk stut- en steunwerk om hen heen komen 
zodat hun kinderen niet het hetzelfde lot ondergaan. 
Toegegeven, dat is niet altijd even goed gelukt. Want het 
heeft lang geduurd voordat er voldoende opvangplekken 
waren vooral voor minderjarige moeders. Maar die zijn er 
nu ook bij Vliet en Burgh.

Platform voor jongerenraden 
Ook al koos Schelling meestal niet de gemakkelijke 
weg, ze boekte wel resultaten. Deels met steun van het 
Stadsgewest. Schelling: “Ik heb de laatste jaren vooral veel 
samengewerkt met Henk Reuten, die bij het Stadsgewest 
onder meer verantwoordelijk was voor het cliëntenbeleid. 

Henk en ik hebben samen de cliëntenparticipatie in 
Haaglanden vormgegeven. Bijvoorbeeld door ieder 
jaar een inspiratiebijeenkomst te organiseren rond een 
onderwerp dat voor cliënten belangrijk was. Naar deze 
bijeenkomsten kwamen cliëntenraden, jongerenraden 
en managers en bestuurders van jeugdzorginstellingen, 
en samen gingen zij in gesprek over de wensen, eisen 
en mogelijkheden. Een onderwerp dat al sinds 2011 
op de agenda staat, is de komende transitie van de 
jeugdzorg. Omdat jongeren en ouders niet overal kunnen 
meepraten, hebben we ook filmpjes gemaakt over de 
punten die zij belangrijk vinden bij de transitie. Deze 
filmpjes hebben we regelmatig en met succes ingebracht 
bij diverse bijeenkomsten. En ze hebben er o.a. toe 
geleid dat er komende jaren een regionaal platform komt 
waar jongerenraden, de werkgroep jongeren van het 
straatconsulaat en gemeenten uit Haaglanden twee keer 
per jaar met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen die 
zij belangrijk vinden. Daar ben ik heel blij mee.” 

Enthousiasmeren en faciliteren
Jongeren zelf laten vertellen wat zij nodig hebben. Daar is 
het Schelling altijd om te doen geweest. En nog. “Zorgen 
dat jongeren gehoord worden en echt in gesprek gaan 
met instellingen en gemeenten. 

Dat is, in alles wat ik de afgelopen twintig jaar gedaan 
heb, altijd mijn doel geweest. Mijn rol was slechts 
ondersteunend en adviserend; ik enthousiasmeer en 
faciliteer. Maar altijd met steun van partijen die het 
verschil kunnen maken, zoals het Stadsgewest. Met het 
oog op de toekomst denk ik zeker dat we deze lijn zullen 
vasthouden en voortzetten. Ik ben nu bijvoorbeeld 
met Bureau Jeugdzorg anderhalf jaar bezig met een 
project rond de inzet van ervaringsdeskundigen. Steeds 
meer instellingen en gemeenten zien nu het nut en de 
toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigen. Het tij 
begint te keren.” 

Jongeren zelf laten vertellen 

wat zij nodig hebben, daar is het mij 

altijd om te doen geweest.
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Gesloten jeugdzorg

In 2003 en 2004 heeft de discussie over de plaatsing van jeugdigen met een onder toezichtstelling 
(gezinsvoogdijmaatregel) in een Justitiële Jeugd Instelling (JJI) geleid tot voorstellen en maatregelen om 
veranderingen aan te brengen in het stelsel van jeugdzorg. De enige mogelijkheid om jeugdigen ‘af te 
schermen’ is plaatsing in een JJI. Jongeren met een OTS (dus zonder veroordeling) worden geplaatst in 
Justitiële inrichtingen die wat betreft huisvesting en beveiliging veelal het karakter van een gevangenis 
hebben. ‘Samenplaatsing’ – deze jongeren en strafrechtelijk geplaatsten (bijv. Jeugddetentie) worden in 
dezelfde groep geplaatst – wordt zeer onwenselijk geacht. Gezien de groei van het aantal in een JJI geplaatste 
jongeren met een civiele maatregel wordt de vraag gesteld of de reguliere jeugdzorg de ‘moeilijke’ gevallen 
niet te snel doorschuift.

Het blijkt uit onderzoek dat bij de jongeren die civiel 
in een JJI terecht komen veelal sprake is van complexe 
problematiek. Psychiatrische problemen, zwakke 
begaafdheid, antisociaal gedrag komen naast elkaar voor. 
De problematiek is te zwaar voor de reguliere jeugdzorg. 
Daarnaast is ‘afscherming’ (gesloten verblijf) van deze 

jongeren gewenst om hen zelf te beschermen en/of 
hun omgeving. In 2004, 2005 nemen de instellingen 
en Stadsgewest een aantal maatregelen om deze groep 
jongeren andere en beter passende zorg te verlenen 
(subsidiëring Multi Dimensionele Familie Therapie, Vast 
en Verder, verzwaarde zorgtrajecten bij Jeugdformaat).

Het Stadsgewest stelt (kadernota gesloten jeugdzorg 2006 en UP 2007) de volgende beleidsdoelen:
- Voorkomen dat jongeren in een gesloten opvangsetting terecht komen.
- Beperken van de verblijfsduur in een gesloten setting.
- Zo snel mogelijke teruggeleiding naar de reguliere jeugdzorg of andere zorg.
- Betrokkenheid van de regionale jeugdzorg j-GGZ en j-LVB bij deze jongeren.
- Het realiseren van gesloten zorg in de regio.  
BJZ speelt een belangrijke rol bij het realiseren van deze doelen: op tijd signaleren en inzetten van diagnostiek 
en de zorg goed volgen. (gezinsvoogdij en casemanagement), inzetten op snelle terugleiding naar huis of 
minder zware (open) hulpverlening. 

De beleidsmatige insteek is om vanuit de vraag naar 
gesloten opvang en behandeling de keten op te 
bouwen, die het mogelijk maakt deze groep jongeren 
tijdig passende zware (en gesloten) hulp te bieden. 
Jeugdformaat is het aangrijppunt voor het Stadsgewest 
om gesloten aanbod te realiseren. 

In 2005 doet Jeugdformaat met De Jutters, de Bruggen 
en Teylingereind het voorstel (Jeugdzorg-X) om een 
alternatief te ontwikkelen voor de gesloten opvang van 
‘civiele’ jongeren in justitiële jeugdinrichtingen. Daarvoor 
is huisvesting benodigd voor het accommoderen van 24 
plaatsen besloten/besloten Jeugd-GGZ (De Jutters) en 24 
plaatsen Jeugdzorg (Jeugdformaat).
In 2006 geeft VWS groen ligt voor de realisatie 

door Jeugdformaat en De Jutters van een gesloten 
jeugdzorginstelling in Haaglanden. Door VWS worden 
middelen beschikbaar gesteld i.v.m. de voorbereidingen. 
Het Stadsgewest stelt een aanvullende subsidie 
beschikbaar; het Dagelijks Bestuur besluit de opbrengsten 
uit de verkoop van panden met een waarborghypotheek 
beschikbaar te stellen voor de realisatie van de 
voorziening. In 2007 start de Jeugdformaat-Jutters 
combinatie (JJC) met gesloten jeugdzorg voor jongeren 
met ortho-pedagogische/psychiatrische problematiek. Er 
is sprake van geïntegreerde financiering op basis van de 
Wjz en de zorgverzekering.
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Met ingang van 2008 wordt ‘gesloten jeugdzorg’ 
opgenomen in de Wet op de jeugdzorg; VWS subsidieert 
de gesloten jeugdzorg. Het Stadsgewest blijft in nauw 
contact met VWS om te voorkomen dat de zorg voor deze 
jongeren zich los ontwikkelt van de andere onderdelen 
van de jeugdzorg. 

In 2010 worden de eerste voorbereidingen getroffen 
door Jeugdformaat en Ipse de Brugge (LVB) om een 
gesloten jeugdzorgvoorziening te realiseren voor jongeren 
met een licht verstandelijke handicap. In 2012 wordt 
Schakenbosch te Leidschendam-Voorburg geopend 
en eind 2012 stromen de eerste jongeren in. Horizon 
verzorgt met ingaande van 2013 het onderwijs bij zowel 
JJC als Schakenbosch.

Het Rijk ontwikkelt in 2010 in samenspraak met de 
instellingen en provincies/stedelijke regio’s plannen om 
de verblijfsduur in de jeugdzorgplus5 terug te brengen 
(van gemiddeld een jaar naar zes maanden). Daartoe 
moet de zorg verbreed en geïntensiveerd worden 

tijdens en na verblijf. Bij deze ‘trajectzorg’ zijn over 
het algemeen verschillende instellingen, instanties en 
disciplines betrokken die nodig zijn om met de jongere 
en ouders. aan een perspectiefvolle toekomst te bouwen. 
Het Stadsgewest start in 2012 met de financiering van 
trajectzorg, met name de coördinatie van de trajectzorg 
door Jeugdformaat.

In 2013 wordt duidelijk dat verkorting van verblijfsduur 
en de inzet van trajectzorg landelijk en regionaal een 
capaciteitsoverschot tot gevolg heeft. Het Rijk zal in 
2014 nog overgaan tot capaciteitsreductie. Gegeven 
deze opgave en in het perspectief van de aanstaande 
bezuinigingen hebben JJC en JBC (Schakenbosch) 
voorgesteld beide voorzieningen te integreren en het 
aantal trajecten tot honderd terug te brengen. 

Met het project ‘versterking infrastructuur specialistische 
jeugdzorg’ zetten Stadsgewest en instellingen in op 
opname van de gesloten jeugdzorg in de organisatie en 
het proces met betrekking tot zware jeugdzorg.

5 Jeugdzorgplus wordt de nieuwe naam voor de gesloten jeugdzorg
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Afstemming met de gemeenten

De aansluiting tussen de jeugdzorg en de preventieve jeugdhulpactiviteiten van de gemeenten is een centraal 
aandachtspunt in het beleid van het Stadsgewest Haaglanden. De constructie Stadsgewest maakt dat als het 
ware ‘vanzelfsprekend’. Voor een goed functioneren van de ‘jeugdzorgketen’ is het van belang dat het beleid 
van gemeenten en Stadsgewest op elkaar aansluiten en de gemeenten hun preventieve taak goed uitvoeren. 
Gebeurt dit niet of functioneert de schakeling tussen jeugdzorg en preventie niet goed, dan stromen jeugdigen 
en gezinnen onnodig door naar de (dure) jeugdzorg.

Een goede verbinding van de jeugdzorg met het onderwijs 
is een permanent aandachtspunt in het beleid van het 
Stadsgewest. In de 90-er jaren zijn al op een groot aantal 
scholen voor voortgezet onderwijs consultatieteams 
gevormd bestaande uit medewerkers van RIJ (voorloper 
Jeugdformaat) die ondersteuning en hulp bieden bij het 
oplossen van problemen met en van jongeren. In de 
regiovisie (1999) wordt aangegeven dat de verbinding 
tussen jeugdhulpverlening en de gemeentelijke preventie-
activiteiten via netwerken en zorgteams vorm is te geven. 
In dat verband zijn in 1998 drie pilots gestart (Delft, 
Zoetermeer, Westland). Belangrijk doel is het vormgeven 
en in praktijk brengen van de aansluiting met de 
jeugdhulpverlening. Er is sprake van cofinanciering door 
het Stadsgewest en de provincie Zuid-Holland.

BJZ krijgt begin jaren 2000 de taak om via 
voorpostfunctionarissen deel te nemen aan de lokale 
zorgstructuur en bij te dragen aan versterking van 
lokale uitvoering preventie. Het Stadsgewest neemt in 
toenemende mate de coördinatie over – en later ook 
de financiering – van projecten gericht op versterking 
van het gemeentelijk jeugdbeleid (ontwikkeling lokale 
zorgstructuur). De provincie stelt daartoe JSO in de 
gelegenheid projecten uit te voeren. 

Het Stadsgewest maakt jaarlijks afspraken met BJZ en de 
afzonderlijke gemeenten over de inzet in de zorgstructuur 
van de gemeenten en de inzet van de gemeenten in 
de ontwikkeling en onderhoud van de zorgstructuren. 
Jaarlijks worden deze afspraken geëvalueerd. Het budget 
van BJZ om menskracht in de lokale context in te 
zetten is in de loop van de jaren sterk opgehoogd. BJZ 
is op een gegeven moment verbonden met ruim 180 
netwerken in de gemeenten van Haaglanden (inclusief de 
ZorgAdviesTeams (ZAT’s) op de scholen).
Landelijk en ook in Haaglanden wordt geïnvesteerd in 
de relatie jeugdzorg – onderwijs. De vorming van ZAT’s 
in het voortgezet onderwijs zijn daar een voorbeeld 
van. Het Stadsgewest laat twee onderzoeken uitvoeren 
naar wat nodig is om een zodanige verbinding te maken 
dat problemen van jeugdigen snel en doeltreffend 
opgepakt worden. BJZ en Jeugdformaat nemen deel 
aan de ZAT’s in het onderwijs. Naar voren komt dat 
schoolmaatschappelijk werk in de school van belang 
is om snel te reageren op signalen (lichte ambulante 
hulp) en als nodig is door te leiden naar BJZ en daarmee 
jeugdzorg in te zetten. Jeugdformaat sluit direct aan 
bij het onderwijs met individuele en groepsgewijze 
ambulante zorg.

Vanaf 2005 tot 2012 maakt het Stadsgewest afspraken met 
de provincie Zuid-Holland over de financiële bijdrage van 
de provincie voor de ondersteuning van de gemeenten 
bij o.a. de versterking van het preventieve jeugdbeleid (de 
regionale agenda samenleving). Deze middelen worden 
in de periode 2009-2012 ingezet voor de uitvoering van 
preventieve ambulante jeugdzorg door de gemeenten. 
Met name de GGD-en en thuiszorgorganisaties worden 
ingezet om uitvoering te geven aan de preventieve 
jeugdhulp aan gezinnen met opvoedingsproblematiek.
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‘Opvoeden in de buurt’ is een landelijk project dat 
in 2007 wordt gestart om ervaring op te doen met de 
Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG wordt in de 
ogen van het toenmalige kabinet gezien als de centrale 
gemeentelijke organisatie die de preventieve jeugdzorg 
uitvoert: een goed bereikbare en zichtbare voorziening 
in iedere gemeente/wijk waar ouders met vragen en 
problemen op het terrein de opvoeding en gezondheid/
ontwikkeling van hun kinderen terecht kunnen.

De gemeente Den Haag en het Stadsgewest nemen deel 
aan de pilot. In Den Haag wordt in 2008 het eerste 
CJG geopend. Stadsgewest, gemeente Den Haag en BJZ 
maken afspraken over samen optrekken van BJZ en de 
Jeugdgezondheidszorg van de gemeente in de te vormen 
CJG’s. Hiermee wordt als het ware vooruitgelopen op de 
transitie van de jeugdzorg en de decentralisatie naar de 
gemeenten. 
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Naam: Ton van der Stoep
Leeftijd: 70 
Woonplaats: Pijnacker
Functie: Regiobestuurder Jeugdzorg 2002-2006
Van 2000-2006 wethouder van de gemeente 
Pijnacker en vervolgens Pijnacker-Nootdorp, lid 
van het Dagelijks Bestuur van het Stadsgewest 
Haaglanden

Naam: Rik Buddenberg
Leeftijd: 61
Woonplaats: Zoetermeer
Functie: Regiobestuurder Jeugdzorg 2006-2014
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Financiële uitdagingen 
Het is een van de laatste zonnige najaarsdagen als we Van 
der Stoep en Buddenberg spreken bij het Stadsgewest. De 
heren ontmoeten elkaar weer voor het eerst sinds langere 
tijd. De begroeting is warm en doet aan als een weerzien 
tussen oude vrienden. Hun gedeelde ervaring schept 
duidelijk een band en ze steken dan ook vrijwel direct 
van wal. Van der Stoep herinnert zich vooral de financiële 
uitdaging waar het Stadsgewest in zijn bestuursperiode 
voor kwam te staan met de invoering van de Wet op de 
jeugdzorg. “Het nieuwe van deze wet was dat iedereen 
voortaan recht had op jeugdzorg”, vertelt hij. 

“Dat was mooi, maar daardoor kwam de sector behoorlijk 
onder druk te staan. Want als iedereen er recht op heeft, 
moet je die zorg ook kunnen bieden. Dus moesten we op 
zoek naar middelen. Vooral financiële middelen, want 
het Stadsgewest had geen eigen middelen. Alleen wat 
de Rijksoverheid te vergeven had. En opvallend genoeg, 
had het ministerie van VWS in die tijd ook altijd te 
weinig geld. Dat gaf veel spanning. Vooral ook tussen de 
provincies: sommige provincies hadden eigen vermogen 

of veel instellingen, terwijl andere niets hadden. Gelukkig 
werkten wij in die tijd enorm goed samen met de 
stadsregio Rotterdam en met de provincie Zuid-Holland. 
Het geluk wilde dat de provincie Zuid-Holland over 
gelden beschikte uit de verkoop van het energiebedrijf, 
die zij ook wilde inzetten in de stadsgewesten. Want het 
kon toch niet zo zijn, dat van de zeshonderdduizend 
kinderen in Zuid-Holland, er tweehonderdduizend in 
Haaglanden achtergesteld zouden worden?”

Verborgen groep 
Met de invoering van de Wet op de jeugdzorg steeg ook 
het aantal mensen dat een beroep deed op jeugdzorg. 
Van der Stoep: “Omdat de nieuwe wet regelde dat 
iedereen recht had op jeugdzorg, riep de overheid op 
er ook gebruik van te maken. En ook het Advies en 
Meldpunt Kindermishandeling startte indertijd een 
campagne om de bewustwording te vergroten en melding 
te doen. Dat heeft gewerkt, maar het zorgde ook voor 
een enorme cliëntenstroom waar instellingen eigenlijk 
niet op berekend waren. Dat resulteerde in wachtlijsten. 
Wachtlijsten aan het begin. Maar ook tussentijds als 
kinderen wisselden van instelling, en aan het einde als 
zij nog behoefte hadden aan nazorg. Een onaanvaardbare 
situatie. Om efficiënter te werken en al vanaf de 
indicering toegang te kunnen bieden tot de juiste zorg, 
ontstond Bureau Jeugdzorg. 

Oudbestuurders Ton van der Stoep en Rik Buddenberg aan het woord.

Iedereen heeft recht op jeugdzorg

De invoering van de ‘Wet op de jeugdzorg’, daarmee begon in 2002 de bestuursperiode van Ton 
van der Stoep als regiobestuurder Jeugdzorg bij het Stadsgewest Haaglanden. Een wet die een grote 
verandering teweegbracht. Want vanaf dat moment hadden alle kinderen en jongeren recht op 
jeugdzorg. Daarvan merkte Rik Buddenberg, toen hij in 2006 het stokje van Ton overnam, nog 
steeds de gevolgen. Enorme wachtlijsten vroegen van hem een doortastende en effectieve aanpak. 
Hoe hebben beide heren hun bestuursperiode ervaren? Wat waren de uitdagingen en waar zijn zij 
trots op? We vroegen Ton van der Stoep en Rik Buddenberg samen terug te blikken op twaalf jaar 
Jeugdzorg bij het Stadsgewest.

Met de komst van de Wet op 

de jeugdzorg had iedereen recht 

op zorg. Het ontbrak alleen 

aan voldoende middelen.
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Elke keer dat de wachtlijsten 

slonken, vierden we feest. Want het 

betekende dat jongeren de hulp kregen 

die zij nodig hadden.

En ook instellingen bundelden hun krachten, 
onder andere met de oprichting van Jeugdformaat. 
Verbeteringen die uiteindelijk leidden tot kortere 
wachtlijsten. Maar daar kan Rik meer over vertellen, dat 
was al in zijn tijd.” “Inderdaad”, beaamt Buddenberg, 
“toen ik het stokje overnam van Ton, waren de 
wachtlijsten lang. Het leek wel of met de komst van 
de nieuwe wet, een verborgen groep tevoorschijn 
was gekomen die nog niet eerder een beroep deed op 
jeugdzorg. In overleg met de instellingen, hebben we toen 
allerlei acties bedacht om de wachtlijsten zo snel mogelijk 
terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau.” 

Stabilisering behoefte jeugdzorg
Buddenberg begon zijn bestuursperiode dus met een 
concrete uitdaging: het terugdringen van de wachtlijsten. 
Hij overlegde daarvoor vaak en intensief met de vier grote 
partijen die subsidie ontvingen van het Stadsgewest: 
Bureau Jeugdzorg, Jeugdformaat, het Leger des Heils en 
Horizon. “Juist omdat het zo’n kleine en overzichtelijke 
groep was, konden we goede afspraken maken en lukte 
het om de wachtlijsten redelijk snel terug te dringen”, 
vertelt Buddenberg. 

“De successen hebben we in die dagen ook gezamenlijk 
gevierd. Want elke keer dat de wachtlijsten slonken, 
betekende dit dat jongeren de hulp kregen die zij nodig 
hadden. Dat gaf alle betrokkenen een enorm goed 
gevoel. En nu nog. Het beleid dat toen vorm kreeg, is 
nog steeds succesvol. Haaglanden heeft nog altijd de 
kortste wachtlijsten.” Toch leek er in de begindagen van 
Buddenbergs bestuursperiode soms geen einde aan de 
stroom cliënten te komen. Buddenberg: “De Wet op de 
jeugdzorg was in feite een open einde regeling: omdat 
het recht op jeugdzorg in de wet was verankerd, meldden 
steeds weer nieuwe jeugdigen zich. En moest er dus ook 
steeds weer geld bij, tot grote ergernis van de toenmalig 
minister van Financiën. Op een gegeven moment 
ontstond er vanuit de departementen een tegenbeweging 

om de budgetten voor de jeugdzorg te normaliseren. 
Dat is vrij pijnloos verlopen omdat de behoefte aan 
jeugdzorg uiteindelijk stabiliseerde.” 
 
Kinderen verdienen een kans
Als regiobestuurder bij het Stadsgewest hadden Van 
der Stoep en Buddenberg vaak een bemiddelende rol. 
Ze gingen om tafel met wethouders en instellingen, 
en bespraken plannen en budgetten. Maar beiden 
verloren nooit het doel uit het oog: het welzijn van de 
jongeren. Van der Stoep: “Ik had regelmatig overleg 
met jongerenraden en ging ook vaak op pad. Ik bezocht 
instellingen en opvanghuizen en zag met eigen ogen 
hoe hard hulp soms nodig is. Overdag trof ik dikwijls 
kinderen aan die eigenlijk op school hoorden te zitten, 
maar door hun problematiek nergens terecht konden. 
Geen school wilde ze hebben. Heel triest. Gelukkig wordt 
er nu met passend onderwijs geprobeerd ieder kind naar 
school te laten gaan.” Ook privé heeft Van der Stoep 
ervaring met jeugdzorg, en dan specifiek met pleegzorg. 
“In ons gezin is altijd plek geweest voor pleegkinderen. 
Dan maak je van dichtbij mee hoe verschrikkelijk 
belangrijk het is dat deze kinderen een kans krijgen.” 
En ook Buddenberg ging tijdens zijn bestuursperiode 
meermalen op werkbezoek. Hij vertelt: “Ik nam 
regelmatig een kijkje bij de jeugdzorginstellingen die 
het Stadsgewest subsidieerde. De zorg voor deze uiterst 
kwetsbare groep, is altijd mijn primaire drijfveer geweest.”

Opbouwen en uitbouwen
De bestuursperiodes van Van der Stoep en Buddenberg 
zijn beide onrustig te noemen. Toch kijken de heren zeer 
tevreden terug. Van der Stoep: “Het is mooi om te zien 
dat, wat wij in die beginjaren hebben opgebouwd, een 
stevig fundament is gebleken waarop Rik verder heeft 
kunnen bouwen. Het was voor ons ook allemaal nieuw. 
En pionierswerk is, naast heel leuk, toch ook lastig. Het 
doet me goed dat instanties zoals Bureau Jeugdzorg en 
Jeugdformaat, die in mijn tijd vorm kregen, nog altijd 
goed draaien.” Want juist omdat Bureau Jeugdzorg en 
Jeugdformaat zo goed functioneerden, kon Buddenberg 
het aanbod aan jeugdzorg in Haaglanden verder compleet 
maken en zijn er twee interessante gesloten jeugdzorg 
instanties bijgekomen: JJC in Den Haag en Schakenbosch 
in Leidschendam. “Bijzonder aan laatstgenoemde”, 
vertelt Buddenberg, “is dat er ook plaats is voor kinderen 
met een licht verstandelijke beperking. Een aparte groep 
waarvan in Tons periode al sprake was dat zij bij de 
jeugdzorg zouden worden betrokken.” 
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Hoogwaardige medewerkers
Voor zowel Van der Stoep als Buddenberg was de functie 
van regiobestuurder bij het Stadsgewest een eerste 
officiële kennismaking met de jeugdzorg. Zo makkelijk 
als zij er nu over praten, zo ingewikkeld was de sector 
voor hen in het begin. Beiden hebben dan ook veel te 
danken aan de inzet van de sector Jeugdzorg van het 
Stadsgewest. Van der Stoep: “Ik heb ongelooflijk veel 
steun gehad aan de medewerkers van de sector die heel 
erg goed werk leverden. De afkortingen, de instanties, 
de onderlinge verhoudingen met Justitie en de Raad 
voor de Kinderbescherming bijvoorbeeld, ik vond het 
in het begin erg ingewikkeld. Zonder het uitstekende 
werk van de ambtenaren van de sector Jeugdzorg van 
het Stadsgewest, was het me nooit gelukt om zo snel en 
goed mijn draai te vinden. Zij hebben me echt door die 
eerste fase heen getrokken.” Ook Buddenberg kon altijd 
terugvallen op zijn team. “Een klein maar sterk team. 
Je moet je voorstellen dat er toen ik aantrad 90 miljoen 
euro aan subsidie te vergeven was. Alleen, ik had geen 
idee welke instanties in aanmerking kwamen en waarom. 
De hoogwaardige medewerkers van de sector Jeugdzorg 
hebben onder andere daarbij geweldig goed werk 
geleverd.” 

Spin in het web
Buddenberg omschrijft zijn periode als regiobestuurder 
ook vooral als die van een spin in het web. “De 
basismotivatie voor deze functie is natuurlijk allereerst 
het werk dat je doet voor deze zeer kwetsbare doelgroep. 
Maar daarnaast heb je als regiobestuurder natuurlijk ook 
je bestuurlijke rol, die bestaat uit regelmatig overleggen 
met directeuren van instellingen over de jaarrekening en 
hun begroting, en met wethouders over de richting, de 
plannen en de budgetten.” Van der Stoep herkent zich 
hierin en vult aan dat de rol van de bestuurder vooral ook 
de rol naar buiten is. “De relatie met de zorgaanbieders, 
met het ministerie en het IPO, daar moet je goed in 
functioneren. Als je daar succesvol kunt zijn dan kun je 
je waarde voor het Stadsgewest bewijzen. Een boeiende 
baan.” 

Continuïteit van zorg
Met het oog op de komende transitie jeugdzorg, 
benadrukt Buddenberg hoe belangrijk het contact met 
de wethouders in de nadagen van zijn bestuursperiode is 
geweest. “Als straks de jeugdzorg bij de gemeenten komt 
te liggen, is het cruciaal dat de wethouders weten wat hen 
te doen staat. Ik had er dus niets aan om te snel te gaan 
en te ver voor de troepen vooruit te lopen. 

Het proces van de decentralisatie van de jeugdzorg was 
een boeiend traject. Tegelijkertijd voelde ik dat ik grip 
aan het verliezen was. Wat in deze situatie een geheel 
natuurlijk proces was, en waartegen ik me dus ook 
niet verzette. Want het laatste wat ik wilde, was dat 
er spanningen zouden ontstaan waarvan de kinderen 
uiteindelijk de dupe zouden worden. Gelukkig vindt 
de overdracht van de jeugdzorg in Haaglanden op een 
fatsoenlijke manier plaats. En, allerbelangrijkst, is de 
continuïteit van zorg op 1 januari 2015 gewaarborgd. En, 
met de kennis van nu en de ervaring van toen, denk ik 
dat ik ook namens Ton spreek als ik zeg dat het met de 
jeugdzorg in Haaglanden wel goed zit.” 

We hebben veel te danken aan 

het uitstekende werk van de sector 

Jeugdzorg van het Stadsgewest.

Met de jeugdzorg in 

Haaglanden zit het wel goed. 

Ook op 1 januari 2015.
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De transitie van de jeugdzorg

Op 17 oktober 2013 neemt de Tweede Kamer de nieuwe Jeugdwet aan en in februari 2014 volgt 
goedkeuring door de Eerste Kamer. De individuele gemeenten in Haaglanden nemen op 1 januari 2015 de 
verantwoordelijkheid over van het Stadsgewest, de zorgverzekeraars en zorgkantoren voor de jeugdhulp, het 
AMK, de jeugdbescherming en de Jeugdreclassering.

In 2010 maakt het demissionaire kabinet (Rutte 1) 
haar standpunt duidelijk over hoe het stelsel van 
jeugdzorg ingericht moet worden. Dit standpunt komt 
in belangrijke mate overeen met de opvattingen van 
een werkgroep van de Tweede Kamer die zich heeft 
bezig gehouden met de vraag hoe het verder moet 
met de jeugdzorg (2009). De jeugdzorg zal onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente gebracht worden. 
De meningen verschillen eerst nog over wat er allemaal 
onder verantwoordelijkheid van de gemeente gebracht 
moet worden: Jeugd-LVG of ook de Jeugd-GGZ. BJZ wordt 
als entiteit opgeheven en het recht op jeugdzorg wordt 
vervangen door de zorgplicht van gemeenten; de CJG’s 
moeten de toeleidingsfunctie gaan vervullen. Hoewel 
het vertrekpunt decentralisatie is, wordt tegelijkertijd 
vastgehouden aan verplichte regionale samenwerking 
met betrekking tot de zware zorgvormen. Een majeure 
operatie ligt in het verschiet te liggen.

Op dat moment staat het Stadsgewest klaar om verder 
voor te sorteren op de gewenste veranderingen, 
maar wordt door de ontwikkelingen ingehaald. Het 
kabinetsstandpunt van Rutte 2 zorgt voor een versnelling 
van maatregelen die ter voorbereiding op het nieuwe 
stelsel worden genomen. Rijk en VNG komen in de lead. 

De voorbereidingen voor een nieuwe wet worden gestart 
en tegelijkertijd worden overal in den lande initiatieven 
gestart om de jeugdzorg over te nemen. Ook in 
Haaglanden nemen de negen gemeenten het initiatief om 
transitie en innovatie in gang te zetten. Duidelijk wordt 
dat een actief meewerkende rol van het Stadsgewest niet 
aan de orde is. Er is spanning tussen hoe de jeugdzorg 
geregeld is en hoe de gemeenten de jeugdzorg al geregeld 
zouden willen hebben in het licht van decentralisatie 
en de daaraan gekoppelde veranderingen. Er blijkt veel 
mogelijk, maar wetgeving en de organisatie van de 
jeugdzorg stellen grenzen. 

Het Stadsgewest zet in het kader van landelijke afspraken 
tussen Rijk, IPO en VNG in op experimenten die 
vooruitlopen op het toekomstige stelsel en wil actief 
invulling geven aan het voorbereiden van de ‘overdracht’ 
naar de gemeenten. Een centraal uitgangspunt daarbij is 
om er met elkaar voor te zorgen dat het ‘vermogen van 
de huidige jeugdzorg’ -, de deskundigheid, de capaciteit 
en de praktijk van de jeugdzorg – opgenomen wordt door 
de gemeenten. Dit krijgt een nadere invulling met de 
landelijke afspraken over de garanties over de continuïteit 
van zorg en de zorginfrastructuur bij de transitie.

In 2010 stelt het Stadsgewest de nota ‘kwaliteit versterkt’ vast. Met de voorgestelde maatregelen 
neemt het Stadsgewest het initiatief om de landelijk veranderingsagenda6 in Haaglanden uit te 
voeren. Het gaat o.a. om de financiering van:
- Uitbreiding van pleegzorg en gezinshuizen (terugdringen residentiële zorg)
- Verzwaring zorgtrajecten i.v.m. doorstroom gesloten jeugdzorg naar open jeugdzorg (terugdringen duur 

gesloten jeugdzorg en continuïteit zorg)
- Opbouw intersectoraal expertiseteam (inzet j-GGZ en j-LVB deskundigheid in de jeugdzorg)
- Inzet intersectorale zorg in ‘multiproblem’gezinnen (‘project Haagse samenwerking’)
- Versterken eigen sociaal netwerk cliënten in de pleegzorg en gezinshuizen (versterken ‘eigen’ kracht)
- Nazorg
- Motiveringstrajecten ter voorbereiding plaatsing in 3 milieu voorziening
- Kwaliteitsimpuls BJZ (zorg coördinatie in de Toegang, voorbereiding op rol in CJG, inzet bij de RAAK-aanpak 

in gemeenten)

6 Het Rijk stelt extra middelen beschikbaar om uitvoering te geven aan deze agenda 
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In 2013 besluit het DB acht miljoen euro uit de 
‘egalisatiereserve’ jeugdzorg (doeluitkeringsmiddelen) 
te bestemmen voor mogelijke transitiekosten waarvoor 
de door het Stadsgewest gefinancierde instellingen 
komen te staan bij de overgang naar het nieuwe stelsel 
voor de jeugdhulp. Met de inzet van de middelen 
dient de wettelijke verplichting van het borgen van 
zorgcontinuïteit (en de daartoe benodigde infrastructuur) 
in 2015 en de ‘zachte landing’ van de gesubsidieerde 
jeugdzorginstellingen ondersteund te worden.

Naar aanleiding van een zeer kritische rapportage 
van de landelijke transitie over de voortgang bij de 
voorbereidingen van gemeenten op de ‘overname’ van de 
jeugdzorg worden door alle nieuwe samenwerkingsregio’s 
jeugdhulp ‘Regionale Transitie Arrangementen’ (RTA) op 
gesteld. Deze arrangementen – met de zorg instellingen 

– moeten een duidelijk zicht leveren op de maatregelen 
en afspraken die leiden tot zorgcontinuïteit en 
jeugdzorginfrastructuur.

De gemeenten in Haaglanden stellen in overleg 
met 12 instellingen een arrangement op, waarin 
zorgcontinuïteiten infrastructuur, bezuiniging, innovatie 
en het opvangen van frictiekosten wordt belegd. Het 
arrangement wordt voor drie jaar aangegaan en levert 
de instellingen de nodige houvast en ruimte om 
gezamenlijk voorstellen te doen voor verdere invulling 
van de afspraken. Op basis van het RTA wordt in overleg 
met Stadsgewest en instellingen een innovatieagenda 
opgesteld. De door het Stadsgewest vrijgemaakte 
middelen t.b.v. de transitie worden onder meer ingezet 
voor de uitvoering van deze agenda.

Voor het Stadsgewest zelf betekent de transitie het afbouwen van de wettelijke 
verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg en het beëindigen van de activiteiten in het kader 
daarvan:
- Beëindiging van de subsidierelatie met de door het Stadsgewest gefinancierde instellingen per 1 januari 2015
- In beeld brengen van de te verwachten frictiekosten ten gevolge van de bezuinigingen (verschillende 

scenario’s)
- In beeld brengen van met subsidiemiddelen opgebouwd ‘eigen vermogen’ en risicoreserves van de 

instellingen.
- Opname Toegang BJZ en lichte ambulante jeugdzorg in de CJG’s/jeugdteams
- Voorbereiding en voorstel inkoop provinciale jeugdzorg 2015 
- Overdracht van de kennisinfrastructuur per 1-1-2014
- Overdracht dossier handhaving kwaliteit aan de inspectie jeugdzorg

Onderdeel van de overdracht – ook opgenomen in de 
afspraken tussen Stadsgewest en de negen gemeenten – is 
de opname van de sector jeugdzorg in de toekomstige 
regionale inkooporganisatie van de negen gemeenten. 
Deze intentie heeft niet geleid tot een landing van de 
sector jeugdzorg in de toekomstige regionale organisatie 
van de gemeenten m.b.t. de financiering en uitvoering 
van jeugdhulp.
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Tot slot
Er is geen toekomst zonder heden en geschiedenis

‘Het moet beter, anders en goedkoper’ is de ‘lead’ van de transitie van de jeugdzorg; het versterken van preventie en 
minder zware en dure zorg, het ontschotten van de jeugdzorg, de eigen kracht van cliënten en burgerschap stimuleren 
en benutten, moeten met het overnemen van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg door de gemeenten dichterbij 
gebracht worden. 

‘Het gaat goed met de jeugdzorg in Haaglanden’, zo zou dit verhaal over 20 jaar jeugdzorg kunnen eindigen; 
nagenoeg geen wachtlijsten, professionele, vooruitstrevende en krachtige instellingen en samenwerking over de grenzen 
van instellingen en sectoren heen. Volledige inzet van de instellingen bij de transitie en transformatie.

Deze twee gezichtspunten met elkaar verbinden is de inzet van het Stadsgewest geweest. De toekomst biedt nieuwe 
gezichtspunten, nieuwe mogelijkheden, maar niet zonder de kracht van de huidige instellingen en de ontwikkelde 
praktijk te benutten. Continuïteit van de zorg en de instellingen is afgelopen jaar een belangrijk uitgangspunt geworden 
bij de transitie. Dat sluit vernieuwing niet uit, maar het sluit juist een gedegen en weloverwogen vernieuwing in. De 
geschiedenis van 20 jaar jeugdzorg in Haaglanden is daar het bewijs van. 

Als team jeugdzorg van het Stadsgewest hebben we altijd met inzet, de nodige relativering en hopelijk ook met 
begrip voor alle ‘ingewikkeldheden’ gewerkt aan de jeugdzorg. We hebben daarbij altijd gemotiveerde bestuurders en 
medewerkers van de organisaties ontmoet. Gelukkig was er bijna altijd sprake van samenwerken. Die constructieve 
houding heeft veel mogelijk gemaakt, ook als niet alles mogelijk was.
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Iedereen heel erg bedankt voor de inzet 
en samenwerking
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