
Commentaar 2

Helpen, samenwerken efl regeren

Tussen Droom en daad is het eindrapport uan de interdepartementale
werlegroep ambulante en preuentieue voorzieningen voor hulpuerlening aan
jeugdigen (rwanv). Dit rapport uerscheen onlangs bíjna tegelijkertijd met het
Eindrapport van de interdepartmentale werkgroep residentiële uoorzieningen voor
jeugdigen (wnv). Beide uerschenen bij de Staatsuitgeverij. Kees Waaldíjk gaat in
op de inhoud en geeJt het nodige commentaar.

De weg was lang

Eindelijk. Zelíggen er. De beide eindrapporten van de twce
ambtelijke werkgroepen, die al een aantaljaren grondig aan het nadenken
weren over de vraag hoe het nu verder in Nederland moet met de hulp aan
jeugdigen, die in de knel ofin de knoop zijn geraakt

De voorgeschiedenis is lang. Een oorsprong ligt in de kritische
vernieuwingsbeweging die rond 1970 de kinderbescherming beroerde en
die één van de aanleidingen was tót het instellen van de werkgroep Mik.
(Geen duistere aÍkorting, maar de naam van de voorzitter). Deze
werkgroep ging destljds al op zoek naar een meer samenhangend
jeugdwelzijnsbeleid en naar betere hulpverlening. Een andere voorloper
van de nu verschenen rapporten is de zogenaamde Knelpuntennota, die al
ín 1974 de versnippering (toen 'verkokering' genoemd) van de
welzijnssector aan de kaak stelde en harmonisatie en decentralisatie als
geneesmiddelen aanprees.

Het is opmerkelijk, dat nu, 10 jaar later, deze eindrapporten
verschijnen en toch nog zoveel thema's bevatten waarover toen gedacht en
gedroomd werd. Inmiddels trekt er een ongekende bezuiniging en
aantasting van gemeenschapsvoorzieningen over ons land. Het is zelfs een
klein wonder, dat deze beide rapporten nu met een zo gemeenschappelijke
en consistente grondconceptie verschijnen. Dat kan dan alleen dank zij een
gedurfde en hardnekkige samenwerking over twee kloven heen. In de
eerste plaats is er de klooftussen verschillende
departementen en de daarmee corresponderende sectoren vanJustitie,
Maatschappelijke Dienstverlening en Volksgezondheid. In de tweede
plaats de kloof tussen de zogenaamde ambulante en de zogenaamde

, residentiële sector van dejeugdhulpverlening. Ik denk dat het geen

I gelegenheidspraat is als béide voo."itt.., i., Èun voo.woord deze

I samenwerking uitdrukkelijk roemen.

I
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De regeríng legt zich uast

. 
Het belang van deze elkaar aanvullende rapporten wordt

onderstreept door het verrassend snel tot ,t"rrd g.tà-.n en tegelijk
gepubliceerde regeringsstandpunt. Daarin *o.à, op hoofdpuri'ten
instemming met de r"ppo.t.r, b.tuigd en wordt op drie p.r.rt.rr,
vooruitlopend op de adviezen van diverse gewichiige coileges, al een
definitief standpunt betrokken: er komr eei afzonderll.y ke fret
Jeugdhulp,uerlening. lHiermee verrÀ/erpt het kabinet de dlor de rapporten
geopperd.e.onderbrenging van dejeugdhulpverlening in de in
voorbereiding ztjnde Wet u.oor de. Cezindheídszorg enàe Maa*chappelijke
Dienstuerlening (wcna). Ook onderbrenging in eeï vanuit de Kamer
gewenste en door de regering ov.r*ogè., Welzijnswet wordt niet gekozen.
, -- T." optimisr kan d.aarin twee lichtpunten zien. In ee., apar*te
Jeugdhulpverleningswet die ook het terrein van de kinderbescherming gaatomvatten blijven de bewindslieden van wvc enJustitie beiden
verantwoordelijk voor dejeugdhulpverlening. bat zou politiek wel eensvan belang kunnen ziin. Minder da., in de o'í*og.r, W.elziinswet geraaktde jeugdhulpverlening mer een eigen wet in de financieer kwetsbare sfeervan de decenrralisering. Dat zar alihans wel bedoerd zijn met n.r.ryfii*t.
zinnetje in het regeringsstandpunt: 'I)e instrumenten áie de w.lrijrrsw"t
zouden moeren bevatten om als wettelljk kader voor de
.leugdhulpverlening te fungeren ,t.ok"r, niet met de prrncipes die deze wetzullen dragen'.

. Een tweede punt waarbij de regering de gevraagde adviezen niet
heeft willen afwachten is de beleidsregi-.. náo.fi is het voornemen van de
regering om in deze werkgroepen de op gang gekomen nauwe

(foto Erwin OlaJ)



Jeugd en samenleving oktober 1984 10

samenwerking van wvc enJustitie voort te zetten met (de
portefeuilledrager van) wvc als eerste woordvoerder. ook de instclling
van het directoraatJeugdwelziin op wvc moet in dat licht worden seriËrr.
_ Ecn dcrde punt waarop dc regering zich reeds nu vastlegt is"de door

de werkgroepen voorgcsteldc regionale samenwerking binnen áe
secundaircjeugdhulpverlcning, dat wi l  zeggen inrichtingcn,,uor.s
(onderdeel van de nracc's), voogdrl cn gczinsvoogdijvcÀnigingen en
dergelijke. ook dat is ecn bcwijs dat de rcgering errrit 

-aaki 
m"ct de strijd

tcgcn dc versnippering want zij ncemt daarmee hct voorstcl van dc
werkgroep over om de vanouds onderJustitie, (voormalig) cRM en
Volksgezondheid vallende instcllingen via richtlijnen en eikenningenbcleid
tot samenwerking te dwingen en zelfs tot het aanvaarden van een
gemcenschappelijke verantwoordclijkhcid in hun rcgio.

Op belangrijke punren is de regcring dus van plan de voorsrellcn
van deze werkgroepen tc volgen. Met haar kcuze voor cen aoarte
Jeugdhulpverleningswet gaatzezelfs verdcr dan de op dir punr
voorzichtige voorstellen. Trouwens al voor het verschijnen van deze
gildrapporten cn het rcgeringsstandpunt, is er de laatste.ya.en cen aantal
bcleidsontwikkelingen ztchtbaar, die gehcel in de lijn 'uai de eerdere
(interim-)rapporten van deze werkgroepen lagcn. Zoars het sterke accent
op de provinciale planning en het provinciaal functioneren van residentiëlc
voorzieningen en dc aanzet tot een intcrdeparteme'taal begrotingsbeleid.

Karakter uan de rapporten

De rapporten zelf ztjn een mengeling van cnerzijds: moeizaam
ambtclijk proza en vakjargon mct talloze hcrhalingcn, nieuwe termen en
afkortingen, vcel structuurdenken en kostenbeheeising én bepcrking als
grondteneur. Anderzijds: ecn hardnekkigc droom, namerijk á. d.oo'- ,,",",
hct creatief en flexibel samenwerkende, Ëvcnde'netwerk, dat met beperkte
middelcn toch cen kwalitatief goede en samenhangende hulpverlening
voor jcugdigcn real iseert.

Dc spanning tussen die twee polen komt op menige plaats in de
rapporten onvcrbloemd naar vore:n en wordt door de ,rooiziite. van de
ambulante club (rwarv) A. Lindc, in her voorwoord treffcnd tot
uitdrukking gebracht: 'Als ambtenaar dic middcn in dit  gebeurcn (bedoerd:
van ingri jpende bezuinigingcn) staat. pastje srechcs bescheidenheid in zo,n
sltuatic. Toch waag ik het crop dit  te zeggcn: Te'dicpstc wcet ik dat hct
dal, waardoor wc thans w_at de budgetteibetrcft, h.À 

-o.t"rr, 
gcen

rampzalige gevolgen hoeft te hebben. Sterker nog: ik acht het niet
onmogelljk dat een nevencffcct zou kunncn zijn, áat allcn, die bij
jcugdhulpverlening betrokken zijn, me". dar-r"rroorheen in 

".r. 
gio"i_

economie het geval was, gerocpcn worden om gezamenlijk nieïwc wcgen

l.^11.1-l t :  
tradit ionele paden.tc v_crlaren. Mijn i ,crtuiging is datjuisr in"

oeze omsrandrghcden de bcide, thans verschi jncnde rapporten daarbi j
goede wegwijzers zul len. kunnen zi jn' .  Over optimismcgesprokenl -

De droom in hooJdpunten
Nu de inhoud van de droom. Dezc cirkelt  cigcnl l jk om dric

kcrnvragen: Hoe zal er geholpen wordcn? ;E1oe zal.ir"rrr-.rrg..r..kt
worden? Hoe zal er geregeerd en gefinancierd worden?

Althans: als de droom in vcrvul l ing gaat.
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Hoe zal er geholpen worden?
op deze vraag,geven-de rapporten zonder aarzeringeen kort,duidelijk en heel vaarrherhaard 

""rï"..à,^r".en zo licht mogelijke vorm,zo dicht mogelly'k br1, oflierst i" ,;.;J*;onomgeving en gedurendeecn zo korr mogehjke. tljd . Dat zljng.ï-rr"J.rrr.rde criteria.Over dc schadelijke ,r"rr..r"f?..r.., ï,larrgdurige hulpuerlcn,r. ,g en over de nadelen 
tc zwarc' te ingri jpende, tc

gerch.e,u-en. Maa. hct zo enrhousiastc .,., ..rrr]1ïthuisplaatsing 
is al veel

k en mcrken ua n de ÀuJ p u.,"r.,i" ; (; :;;. r:ilffi ]-*ï:iï:ïi:ftï'n..,
::ï:::::^'n 

i gings-behoert.. ilàr.o_ Uf .,,oo.b..ld geen woord over hetoerang varl gemakkeliike toega'kcl!.kheid,"van a. ,,.oíaigt .;;;;"j;,h utpvragendc. varr co"n tin uï,;; i ;; ;r;; ; l  j  in r rtpu.rt.nin gsconta*en.over het hoc van de hulp bevat heí"_Uri.rrr.;;;;"";;;;fi;;.."

i:,T*tj" '" lt ' l l : : d" 
-r",.1À;lp.'oiir"rt,," 

wl zeggcn hurp nieràleer1 rn,  maar ook dm a a r a r,. r., * " " i; ; ïï..,.i:Ë.,ïï:ï:iï, I lï ffi ï f"i lJ; :: ÍiÍ,.opvoedingsstagnatie escalatie van de probl.m'.rr. rreroorzaken.

Hoe zal er samengewerkt worden?
Als het van de.^ jromen, in deze-rapporten afhangt zal er vecl,

|lt^l9ig: 
ou.l.il]: grenzen tussen instellingen en werksoorten heen envoora I nier v rr1 bl ij vcn d worden r, rn.n g.,,,i.rk t.

Met dat laatstc is bedoeld a., a!,"ri.iii
veranrwoordetiikheid ;";;,;;;:::,:"'r'::::]'liF'n 

rn een regio met elkaars;;;;;;;;ïd;.:#.iH:ï:1,:,.:ïitïï:ïïïïf í*J."en, waar nodig, voor verschuivinge" 
"r, 

UrJrr;firrrgen rn het geheel vanvoorzieningen' Verdcr moer dc r;."*..'kl;;russen de versch'lende envooral tussen de cenvoudige, lich.te fp.i_ri..j"." de zwaardere (meergespecialiseerde) cn vooraide residentiele;;l;;".-"" ertoe leiden, dar een3eugdige niet zonder dnngende noodzaak in eenhulpverleningr,ro.- t".".ht komt. 
te zware (en te durel)

Dus niet alleen geldt: liever buren_ en zelÍhulp dan proGssionelehulp, maar ook liever rÀbulr.,t d"";;ri;""r^i..i (:in een inrichting) enliever.dagbehanderinginBoddaert_c;;r;;;"1"-.,:,1u"ï,Lliï::l_ï,,"
ar",irr,,ï"pi.riJJ*iï r,*..preegzorg or",".;lil'r.!h 

kinderdagverbrij f
Een garanrie r.ï:1l,-:Ëtv;dis'.;;;;;., van de hulpverlening isdus een hoofddocl urn à. ,r_"n*erking. Daartoe werd er ook per regiovoorgesteld een samenwerkirrg.rr..br.rd- 

"r" 
a. r"*"aaire (lees: mecigespecialisecrde) jeugdhurp"".i*i"grirr.r.urn!ï, 

_., ars een soorrurtvoeringsorgran het 1 eugdr,urp"auï"ri.r.rr,liïr. o.r. kleine groep vanooor dc partners bcschikbaar g.rt. ld...r.r..ï iàog_gekwalif iceerde

3J'fi .iffiï.:óór a'e,..,Jo.;;r;;;;;;ï,1.0,;,,", 
-".,.",".,,."nloeten beslisscn. u..0.:*:]^...de 

toewijzing 
"t" 

pt""'"1t";;ó'*"'""

:ï,-tlï;;i;ï;;Ë!:"+::,ï,,ïï'ii:,iï1,ïï1i.ff ïn.Xf;:íi:,.rntensteve samenwerkinr
e.r, J Jr r,tï 

';;il 
::.:ïï::ïï i,ïffilïïS :ï :ï ï :: * ";subsidie- en erkenningivoorwaardcn rfd;;;;;:'

, rrt, 
" 
r,fri' ; : :dï;; " "'t' "' 

d e d r o o m u a n d e z e r ap p o r t e n - s e r e g e e r d e n

Vóór al les: .utntf; ,?he1 niet kjakkeloos bezurnigend en in iedergeval zo dat waarborger, blr3rr.r, bestaan voor de t.., urtlro".l.gging van
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maatregelen door de rechter' Verder aan de ene kant terughoudend' Dat

wil zeggen veel overlatend aan de gemeenschappelijke

.rer".riíoo.d.1jkheid van de instellingen en aan de lagere overheden. Maar

aan de andere kant ook zeer doortastend met landelijke

planningsbevoegdheden en met een (wettelijk) instrumentarlum voor oe

regering om de coórdinatie van wat nu nog onderJustltle'

-ïrtr.Ërpp"lijke 
dienstvcrlening en gezondheidszorg valt te coórdineren

.n o- d. r... uiteenlopettde (en uiterst'eigenzinnige') financierings-

kanalen op elkaar af te stemmen'

Bezuiniging dus, decentralisering en eigen verantwoordelijkheid

van de instellitg.t *"". dat alles binnen een stevig wettelijk kader' een

nationale planrling en een tot nog toe in welzijnsland ongekende dwang tot

."-".r*.rki.tg. dndanks de bcÀinigingen, die niet te wijtcn zljn aan deze

*e.kg.oepe.tL het geheel toch geen onsympathieke droom' De droom

ur.r ri li.Ë, mogehli geschoeide hulp, die de eigen omgeving van de

jeugdige respecteert en activeert en van hulpverleners die elkaar niet

;gï.ï, 
'r.rgrrit.r. 

en beconcurreren' maar elkaar weten te vinden als dat

voor de hulpvragers nut heeft.

Kriti sche kantt eken inge n

Voor het geloven in áezedroom is wel veel optimisme n-odig'

Want in deze rapporten tekenen zich twee harde feitelijkheden af' 
Il it .

...rt. plr"t. de'h"rd. werkelijkheid van de beperkte overheidsmiddelen in

een qà waarin de ernst en de omvang van opvoedings- en

ofg.á.i-o.ilijkheden toch waarschijnlijk niet kleiner wordt' In de tweede

pir?i, a. n-aË werkelijkheid van de weerstand tegen verandering' van de

taaie kracht van de gevestigde instituten, belangen en denkpatronen'

Maar nier allee., deïe harde feitelijkhedèn stemmen rot bezorgdheid

over de uiteindelijke uitkomst van de hier beoogde veranderingsprocessen'

Áfg.ri"".ran gelágebrek en tegenkrachten vertoont de gedachtengang van

deze rapporten een aantal 
"*'Èkt 

plekken waarvan ik er een paar wil

aanstiPPen.
1. Waarom moet er zo ingrljpend worden veranderd? Toch

bhjkbaar omdat er iets mis it' Wel"", door deze rapporten-loopt als rode

àrl"a ..n op zichzelf niet onjuiste maar uiterst eenzijdige diagnose van wat

.r n,, 
-"nk...t 

aan de jeugd-hulpverlening' Met de woorden van de

residentiële club (p. 53): 'óe noodzaak tot veranderingen in de

jeugdhulpverlening wordt dus niet veroorzaakt door gebrek aan kwaliteit

en inzet van werkers. De veranderingen moeten gezocht *919t" in de,sfeer

van het beleid, de planning, dt t"mtih"t'gende structuren'' Het gebrek aan

samenhang en samenspel ïordt daatmee he1 
91ige 

tekort'-Maar zou er ook

iets kunnen m".rke..nla.t de deskundigheid' bijvoorbeeld d3o1

gebrekkige scholing ofdoor al te t'o"chalante deskundigheidseisen of

I ueel fotid"-entelèr - door echte methodische verlegenheid tegenover

ernstige opvoedingsproblemen? Of zou er' om een heel ander aspect te

noemen, iets mankeren aan echt respect voor de hulpvragendejeugdigen

en hun familie? T'oegegeven dat versnippering een groot euvel is' onder 
,

andere voor de finarrcËtende overheid' M""t 
"ttt 

raPport als dit mag toch

;;;;.bij;";"" a. grote methodische en ambachtelijke uitdagingen

*"".,.g..táí.r de jeugd-hulpverlener juist in onze samenleving staat'

2. Nauw 
-.,-h.t 

t'àtige puttt hangt samen het goeddeels zwijgen

Kees Waaldijk Helpen, samenwerken en regeren

van de beide rapporten over de inhoud en de kwaliteit van de

hulpverlening ,.tf. g., is begrijpelijk' dat in beide overheidsrapporten

meer de beleids- en structuu;virg." a"" de methodische problemen.op de

lroorg.ond staan. Maar bij een zo rigoureus zoeken naar kortere en lichtere

hulpian men toch niet zwijgen o.r.i dt methodische. problemen die dat

mei zich mee brengt. Al te gemakkelijk wordt overal' waar men er nlet

meer uitkomt, gesuggereerd dat consultatie van en samenwerKlng met een

meer gespecialilee.Je i.tstelling de oplossing is'.De grote voorkeur voor

h;d; de eigen(gezins-) omgJvi'lg zou-toch minstens de vraag aan de orde

-o.r..t 
b."r[.o"ho. het is gÁteld met de bekwaamheid van de werkers in

dejeugdhulp"verlening omLet gezinnen te werken' Het is typerend dat

"pLiaï"g 
e,.t bi.ischoli"g in deze raPporten nauwelijks ter sprake komen'

Éï ar,,í*i1 f 
-.n 

ro.È bt1 veel praktisch werkzame j eu gdhulpverleners.

kan beluisteie n, dar zl1má. d"rr 
"toeger 

geconfronteerd worden (of zich

bewust worden van?) erg complexe problemen waartegenover zij zich niet

zelden machteloos .,roelen. AllËen al àe vervlochtenheid van somatische,

individueel psychische en gezinsaspecten vraagt om grondige en steeds

verder ontwikkelde deskundigheid'

3. Het vorige punt HËmt te meer omdat het rapport blijkbaar op

grote schaal jeugdhilpverlening wil overhevelen van residentieel naar

i.rrbulant, van inrichting naar pleeggezin en dagbehandeling' Die

beweging lijkt mij in principe niet alleen financieel nodig maar ook juist'

- ó. ,.htijue.s .'an déze rapporten hadden echter wel wat

nadrukkelijker aandacht mogen vragen vo,or de zware wissel die men

daarmee trekt op de verschillende hulpverlenersen begeleiders' Ik geefeen

aantal voorbeelden waaruit bhjkt dat àit een probleem is dat om aandacht

vraagt: - De maatschappelijk werker/gezinsvoogd moet een veel groter

deelïarl'zijn' of 'haar' kittd.tttt thuis begeleiden (en dus veel mind-er uit

huis plaatsJn) dan vroeger en komt voor veel zwaardere en methodische

p.obi.-.n te staan. Enlal met dezelfde tijdsinvestering moeilijk

uitkomen.
- De begeleider van pleeggezinnenzal' veel meer dan vroeger' nu

andere en ook gedragsmoeilijke kinderen in pleeggezinnen geplaatst

worden, voor een heel wat zwaardere taak komen te staan'

- De groepsleider in een inrichting zal bij een selectieve.r en korter

gebruik rr"r.t d! in.i.hting aan den lijv-e d.e daaruit voortvloeiende

ïaakverzwa.i.rg voelen. í)"t i, 
"u 

zelfs al in veel inrichtingen merkbaar-

Ik bedoel deze kanttekeningen niet als een pleidooi voor het op

grote schaal inschakelen van 'superdeskundigen'' Echter wel als een

it.iaooi voor goededeskundigen en voor probleem- en functiegerichte

àeskundigheiisbevordering,lijvoorbeeld in de vorm van specifieke

bi jschol ing of van gocde inter- en supervisie'

4. Naar mijn gelroel hangt deze geringe aandacht voor

deskundigheidrbeuo.á..ing en Àthodi&ontwikkeling samen met het

op-..k.Í.1k enthousiasme,,oor zelÊ en mantelhulp en voor de

,àg..t"r-i. primaire jeugdhulpverlening door bijnaleken' Dat

.r,ïhouri".-Ë is op ziÁzeIf terecht' 'Gewone'niet opgeleide mensen

kunnen in deze sfeer vaak fantastische dingen doen' Dat is een gegeven dat

door de deskundige hulpverleners vaak wordt onderschat en onbenut

gelaten. Maar er ,r.yn toËh ook heel wat soorten opvoedingsproblematiek

waarin het tijdig (voorJtijdigl) inschakelen van goede' professionele en

ambachtelijke a.rr.,r.taigilligtUodt" is' De- dringende noodzaak om de

beschikbaarheia ,ra., trrl-oe deíundigheid in het oerwoud van disciplines

ï

I
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en instellingen te verbeteren, mag niet afgezwakt worden door

romanrisihe politieke lofredes op de zichzelf en elkaar helpende burgers.

5. Emstiger nog dan de geringe aandacht voor methodiek en

deskundigheid vila * de terloopsheid van deze rapporten als zij de situatie

van de jeugd in onze huidige samenleving schetscn'

!íerkloosheid van de jeugd en hun ouders wordt wel genoemd'

Jeugdverslaving en minderheidsgroepen komen ter sprake' Maar als g.eheel

-r[.rl 
dc schrijvers van de rapporten niet de indruk doordrongen te zijn

van de ernst van veel actuele opgroei- en opvoedingsproblemen'

Toegegevcn, het was niet de taak van de opstellers om een dramatisch

rotnÉ.i becld te schetsen van de huidige jeugdsituatie' Maar een iets

scherper belichten van de moeilijke opgave waarvoor onze huidige

same.rlerring, zowel het opgroeiend als het opvoedend deel, staat zou in

deze betogÀ thuis horen. Ál was het alleen maar om het plcidooi voor een

me.r rr--.thrngende en een sterkere jeugdhulpverlcning kracht bij te

zetten. Want ook d.t zal in de discussies met het Parlcmcnt en met de

Ministcr van Financiën zelf geen luxe zijn'

6. Bij één van de technisch-structurele voorstellen van de beide

werkgroepen een kritische kanttekening: het luar (Jeugdhulpadviesteam)

fijkt Às bij de voorgestelde taakomschrijving geen praktische en

levensvatbare constructie . Het lijkt onjuist om elke beslissing over

uithuisplaatsing (en later ook over toelating tot meer gcspccialiserde

"mbulante 
hulp) te laten toetsen. Daarmee zouzo'n beslissing tweemaal

genomen 
-o.i.r, 

worden. Dat lijkt me te omslachtig vooral omdat er de

!er.te k.., toch minstens de plaatsing voorstellende huipverlener en de

beoogde residentiële instanrie bij betrokken zijn. Als dat verstandige en

veran"twoordelijke mensen zijn kan ook een'superdeskundige' op grond

van alleen ,.rppórt.tr (zoals voorgesteld) niet veel aan de kwaliteit van zo'n

beslissing to..ro.g..t. Als de overheid op de gemotiveerdheid van

dergelijk-e beslissingen en op de afweging van de daarin geïmpliceerde

"f*"egirrg 
van prioriteiten conrrole wil uitoefenen moet zij (per provincie?)

een d-esk-undige inspectie voor dejeugdhulp crcêren, die toegang tot de

instellingen en de motiverende correspondentie rond zulke beslissingen

heeft. Tiouwens, de hier voorgestelde taak zou voor delHar's ook snel te

omvangrijk worden en zal leiden tot vertraging en bureaucratie. Het wijst

ook niei op grondig doordenken dat nu voorgesteld wordt om de lnar's

deze toetsing anoniim te laren doen, maar wel met de mogelijkheid de

betreffende j"o ngere enlof ztjn ouders te horen. Geblinddoekt? Ik kan me als

orgaan ,rr., 
-h.t 

iegionale samenwerkingsverband wel een deskundig team

voárstellen dat in moeilijke gevallen adviseert over de keuze van de

hulovorm en over de tekorten en wenselijkheden in het geheel van

voórzieningen in de regio.

7. Eenheel ander punt dat naar mijn gevoel merkwaardig

onderbelicht blijft is het recht op hulp . Er is wel sprake van de verhouding

tussen de zogenaamde vrijwillige hulpverlening en de kinderbescherming,

maar van...t ,e.ht op hulp wordt nergens gerePt. 'Wel is sprake van het

reeds aangehaald principe dat een nieuw wettelijk kader net zoals dat van

de kindeÁeginselenwet de garantie zal moeten bevatten dat beslissingen

van de kinderrechter kunnen worden uitgevoerd. Maar dat principe wordt

nergens uitgebreid tot het gehele gebied van.de jeugdhulpverlening. Nu is

begïijpelijk dat deze rappoiten niet voorbijzien aan alle financiële

U.i..ti"g." om een 
"lg.-..tt 

opeisbaar recht op hulp te kunnen

voorstelJn. Zouhetteveel gevraagd zijn van ambtenaren, die de zaak van

Kees Waaldíik Flelpen, samenwerken en regeren

goede hulp blijkbaar zo ter harte.gaat' om ten minste scherp tc belichten

á"sh.t. . .ht op hulp voorjeugdigen mct ernstige problemcn i"-o"?: .
,"-..tl.ui.rg teel zwakkei','.á,tÈttd en gcregeld is dan bijvoorbecld het

recht op onáer*ij, of het recht op medische hulp' Bij de eisen waaraan een

*.tt.hjk kader záu moeten voldocn had dit probleem toch minstens

g"n*áa mogen worden. Of zou met het marginaler worden van dc

iind..b.r.h.i-ing, dat wil zeggen van de aan een gcrechtelijke u.itspraak

gekoppelde hulpvJrlening ookhet principe marginaler worden' dat in

!.','"li"r. van ernstige opáedi,tgstlàod, de samcnleving en namens haar de

áverheid echt gehouden is hulp tc bieden of mogelijk te makcn'

Conclusie

Allerlei Punten van kritiek dus' Maar ik zou het jammer vinden als

iemand deze kriiische kanttekeningen zou gebruikcn als een aansporing of

als een excuus om de rapporten tcr zijde te leggen met het doel zich de

voorstellcn van het lijf te houden. Heel feitelijk nillenze in hct bcleid van

de komendejaren een grote rol spelen.

Wie 

-e 

negeert steekt zijn kop in het zand' Wezenlijker dan alle

kritiek die 
-.n 

op de rapporten kan hebben is de kern van dc boodschap

aan de hulpverleners. Kort samengevat: 'Werk samcr"r' flexibel'

vindingrijk, creatiefheen stappend over de traditionele grenzen en

.o.npár.ti.kwesties. Dat is de enige mogelijkheid om met beperkte(re)

midàelen goed werk te blijven of te gaan leveren'. wat de rockomst, de

regering.i d. d.oo- betieft wil ook ik het prachtige gedicht van Willem

Elischo-t over machteloze woede een keer misbruiken: Ik hoop dat er

tussen de geleidelgk zich realiserende droom van een echt samenhangende

en echt go.-.d..l.,tgah,rlpverlening en de drieste daad van klakkeloos

bezuiniien bi""e" afziênbaretij d een goede jeugdhulpverleningswet in de

weg zal staan.

Kees Waaldijk

Eindrapp ort v an de Interdepartementale

Werkgroep Resident ië le Voorzieningen voor a
Jeugdigen.'s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, t
augustus 1984. 115 blz.

Tussen droom en daad. Eindrapport van

de Interdepartementale Werkgroep Ambulante

en Preventieve Voorzieningen voor

hulpverlening aan jeugdigen' Rij swijk'

Ministeries van WVC, Justitie en O en W, juli

1984. 119 blz. Bestellen door / 1 0'- over te

maken oD siroT5l  van Distr ibut iecentrum

Overheiàs"publicaties, Postbus 20Ul 4' 2500 EA

'r-G..t.r,h.g. ovv ISBN 90 346 ()326 l '

Átra\


