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Helpen, samenwerken en regeren

Commentaar 2

Helpen,samenwerken
efl regeren
Tussen Droom en daad is het eindrapportuan de interdepartementale
ambulanteenpreuentieuevoorzieningenvoor hulpuerleningaan
werlegroep
jeugdigen(rwanv). Dit rapport uerscheen
onlangsbíjna tegelijkertijdmet het
voor
werkgroepresidentiële
uoorzieningen
Eindrapport van deinterdepartmentale
jeugdigen(wnv). Beideuerschenen
bij de Staatsuitgeverij.
Kees Waaldíjkgaat in
op deinhoudengeeJthet nodigecommentaar.

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 voorgeschiedenisis lang. Een oorsprong ligt in de kritische
vernieuwingsbeweging die rond 1970de kinderbescherming beroerde en
die één van de aanleidingenwas tót het instellen van de werkgroep Mik.
(Geenduistere aÍkorting, maar de naam van de voorzitter). Deze
werkgroep ging destljds al op zoek naar een meer samenhangend
jeugdwelzijnsbeleid en naar betere hulpverlening. Een anderevoorloper
van de nu verschenenrapporten is de zogenaamdeKnelpuntennota, die al
ín 1974de versnippering (toen 'verkokering' genoemd) van de
welzijnssectoraan de kaak stelde en harmonisatie en decentralisatieals
geneesmiddelenaanprees.
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Het is opmerkelijk, dat nu, 10jaar later, dezeeindrapporten
verschijnenen toch nog zoveel thema's bevatten waarover toen gedacht en
gedroomd werd. Inmiddels trekt er een ongekende bezuiniging en
aantastingvan gemeenschapsvoorzieningenover ons land. Het is zelfs een
klein wonder, dat dezebeide rapporten nu met een zo gemeenschappelijke
en consistentegrondconceptie verschijnen. Dat kan dan alleendank zij een
gedurfde en hardnekkige samenwerking over twee kloven heen. In de
eersteplaatsis er de klooftussen verschillende
departementenen de daarmeecorresponderendesectorenvanJustitie,
MaatschappelijkeDienstverlening en Volksgezondheid. In de tweede
plaatsde kloof tussende zogenaamdeambulante en de zogenaamde
residentiëlesector van dejeugdhulpverlening. Ik denk dat het geen
gelegenheidspraatis als béide voo."itt.., i., Èun voo.woord deze
samenwerking uitdrukkelijk roemen.

(foto Erwin OlaJ)

De regerínglegt zich uast
Het belang van dezeelkaar aanvullenderapporten
wordt
.
onderstreeptdoor het verrassendsnel tot ,t"rrd g.tà-.n
en tegelijk
gepubliceerderegeringsstandpunt. 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 adviezenvan diverse gewichiige
coileges,al een
definitief standpunt betrokken: er komr eei afzonderll.y
ke fret
lHiermeeverrÀ/erpthet kabinet de dlor de rapporten
Jeugdhulp,uerlening.
geopperd.e.onderbrenging
van dejeugdhulpverlening in de in
voorbereiding ztjnde Wet u.oorde.Cezindheídszorg
enàe Maa*chappelijke
Dienstuerlening
(wcna). Ook onderbrenging in eeï vanuit de
Kamer
gewensteen door de regering ov.r*ogè.,
Welzijnswetwordt niet gekozen.
optimisr kan d.aarintwee lichtpunten zien. In
ee.,apar*te
,
-- T."
Jeugdhulpverleningswet die ook het terrein van de kinderbescherming
gaat
omvatten blijven de bewindslieden van
wvc enJustitie beiden
verantwoordelijk voor dejeugdhulpverlening.
bat zou politiek wel eens
van belang kunnen ziin. Minder da., in
de o'í*og.r,
W.elziinswetgeraakt
dejeugdhulpverlening mer een eigen wet
in de financieerkwetsbare sfeer
van de decenrralisering.Dat zaralihans
wel bedoerdzijn 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
.leugdhulpverleningte fungeren ,t.ok"r, niet met de prrncipesdie deze
wet
zullen dragen'.
Een tweede punt waarbij de regering de gevraagdeadviezen
.
niet
heeft willen afwachten is de beleidsregi-..náo.fi
is het voornemen van de
regering om in dezewerkgroepen de op gang gekomen nauwe
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samenwerking van wvc enJustitie voort te zetten met (de
portefeuilledragervan) wvc als eerstewoordvoerder. ook de instclling
van het directoraatJeugdwelziin op wvc moet in dat licht worden
seriËrr.
Ecn dcrde punt waarop dc regeringzich reedsnu vastlegtis"dedoor
_
de werkgroepen voorgcsteldc regionale samenwerking binnen áe
secundaircjeugdhulpverlcning,
dat wil zeggeninrichtingcn,,uor.s
(onderdeelvan de nracc's), voogdrl cn gczinsvoogdijvcÀnigingen en
dergelijke. ook dat is ecn bcwijs dat de rcgering errrit
m"ctde strijd
-aaki van dc
tcgcn dc versnippering want zij ncemt daarmeehct voorstcl
werkgroep over om de vanouds onderJustitie, (voormalig) cRM en
Volksgezondheid vallende instcllingen via richtlijnen en eikenningenbcleid
tot samenwerking te dwingen en zelfs tot het aanvaardenvan een
gemcenschappelijkeverantwoordclijkhcid in hun rcgio.
Op belangrijke punren is de regcring dus van plan de voorsrellcn
van dezewerkgroepen 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 dezewerkgroepen lagcn. Zoars het
sterke accent
op de provinciale planning en het provinciaal functioneren van residentiëlc
voorzieningen en dc aanzettot 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 kostenbeheeisingén bepcrking
als
grondteneur. Anderzijds: ecn hardnekkigc droom, namerijk
á. d.oo'- ,,",",
hct creatiefen flexibel samenwerkende,Ëvcnde'netwerk,
dat met beperkte
middelcn toch cen kwalitatief goede en samenhangendehulpverlening
voor jcugdigcn realiseert.
Dc spanning tussendie twee polen komt op menige plaatsin
de
rapporten onvcrbloemd naar vore:nen wordt door de
,rooiziite. van de
ambulante club (rwarv) A. Lindc, in her voorwoord treffcnd
tot
uitdrukking gebracht:'Als ambtenaardic middcn in
dit gebeurcn(bedoerd:
van ingrijpendebezuinigingcn)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_atde budgetteibetrcft, h.À
gcen
rampzaligegevolgenhoeft te hebben.Sterker
-o.t"rr,
nog: ik acht
het niet
onmogelljk dat een nevencffcct zou kunncn zijn,
áat allcn, die bij
jcugdhulpverlening betrokken zijn,
me". dar-r"rroorheen
in
gio"i_
economie het geval was, gerocpcn worden
".r.
om gezamenlijk
nieïwc wcgen
traditionelepaden.tcv_crlaren.
Mijn i,crtuiging is datjuisr in"
l.^11.1-lt:
oeze
omsrandrghcdende bcide, thans verschijncnde
rapportendaarbij
goedewegwijzerszullen.kunnen zijn'. Over
optimismcgesprokenl De droomin hooJdpunten
Nu de inhoud van de droom. Dezc cirkelt cigcnlljk om dric
kcrnvragen: Hoe zal er geholpen wordcn?
zal.ir"rrr-.rrg..r..kt
;E1oe
worden? Hoe zal er geregeerden gefinancierd worden?
A lth an s:alsde dro om in v c r v ulling gaat .
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Hoe zal ergeholpenworden?
op dezevraag,geven-derapporten
zonder aarzeringeenkort,
duidelijk en heel vaarrherhaard
zo licht mogelijke vorm,
zo dicht mogelly'kbr1,oflierst ""rï"..à,^r".en
i" ,;.;J*;onomgeving
en gedurende
ecn zo korr mogehjke.tljd . Dat
zljng.ï-rr"J.rrr.rde
criteria.
Over dc schadelijke,r"rr..r"f?..r..,
ï,
tc zwarc' te ingrijpende,tc
larrgdurigehulpuerlcn,r.,g
en over de nadelen
is al veel
gerch.e,u-en.
Maa. hct zo enrhousiastc.,., ..rrr]1ïthuisplaatsing

kenmcrken
uandeÀuJ
pu.,"r.,i"
; (;:;;. r:ilffi ]-*ï:iï:ïi:ftï'n..,

i gings-behoert..
ilàr.o_ Uf .,,oo.b..ldgeenwoord
::ï:::::^'n
overhet
oerangvarlgemakkeliiketoega'kcl!.kheid,"van
a. ,,.oíaigt .;;;;"j;,
hutpvragendc.
varrco"n
tinuï,;; i;; ;r;; ;l j in r rtpu.rt.nin
gsconta*en.
over het hoc van de hulp bevat
heí"_Uri.rrr.;;;;"";;;;fi;;.."
d"
wl zeggcnhurpnier
i:,T*tj"'"lt'll::
àl
eer1 rn, maar o ok d
-r",.1À;lp.'oiir"rt,,"

maarar,.r.,*""i;; ïï..,.i:Ë.,ïï:ï:iï,lï ffiï
I
f"ilJ;::ÍiÍ,.

opvoedingsstagnatieescalatie
van de probl.m'.rr. rreroorzaken.

Hoe zal er samengewerkt
worden?
Als het van de.^
jromen, in deze-rapportenafhangt zal er vecl,
ou.l.il]: grenzen tusseninstellingen
en werksoorten heen en
|lt^l9ig:
vooraI nier v rr1bl ij vcn d worden
r, rn.n g.,,,i.rk t.
Met dat laatstcis bedoeld a.,
a!,"ri.iii
rn een regio met elkaar
veranrwoordetiikheid ;";;,;;;:::,:"'r'::::]'liF'n

s;;;;;;;;ïd;.:#.iH:ï:1,:,.:ïitïï:ïïïïf
í*J."

en, waar nodig, voor verschuivinge"
UrJrr;firrrgenrn het geheelvan
voorzieningen' Verdcr moer
"r,
dc r;."*..'kl;;russen
de versch'lende en
vooral tussende cenvoudige,
lich.tefp.i_ri..j"."
de zwaardere (meer
gespecialiseerde)
cn vooraide residentiele;;l;;".-""
ertoe leiden, dar een
3eugdigeniet zonder dnngende noodzaak
in een te zware (en te durel)
hulpverleningr,ro.- t".".ht
komt.
Dus niet alleen geldt: liever
buren_ en zelÍhulp dan proGssionele
hulp, maar ook liever rÀbulr.,t
d"";;ri;""r^i..i
(:in een inrichting) en
liever.dagbehanderinginBoddaert_c;;r;;;"1"-.,:,1u"ï,Lliï::l_ï,,"

kinderdagverbrij
ar",irr,,ï"pi.riJJ*iï r,*..preegzorg
f
or",".;lil'r.!h

Eengaranrier.ï:1l,-:Ëtv;dis'.;;;;;.,
van de hulpverleningis
duseenhoofddoclurn à. ,r_"n*erking.
Daartoewerder ook perregio
voorgesteld
eensamenwerkirrg.rr..br.rda. r"*"aaire (lees:meci
gespecialisecrde)
"r"
jeugdhurp"".i*i"grirr.r.urn!ï,
_., arseensoorr
urtvoeringsorgran
het1eugdr,urp"auï"ri.r.rr,liïr.
o.r. kleinegroepvan
ooordc partnersbcschikbaar
g.rt.ld...r.r..ïiàog_gekwalificeerde

3J'fi.iffiï.:óóra'e,..,Jo.;;r;;;;;;ï,1.0,;,,",
toewijzing
-".,.",".,,."
pt""'"1t";;ó'*"'""

nloeten beslisscn.u..0.:*:]^...de

"t"

:ï,-tlï;;i;ï;;Ë!:"+::,ï,,ïï'ii:,iï1,ïï1i.ff
ïn.Xf;:íi:,.

rntenstevesamenwerkinr

JJrr,tï
e.r,
::.:ïï::ïï i,ïffilïïS:ï :ïï ::*
rfd;;;;;:'
";
';;il

subsidie-en erkenningivoorwaardcn

de droom uan dez e rapp
or ten - s er eg eerd en
" "'t' "'
, rrt, r,fri' ; : :dï;;
"
Vóór alles:.utntf;,?he1 niet kjakkeloos
bezurnigenden in ieder
gevalzo dat waarborger, blr3rr.r,bestaan
voor de t.., urtlro".l.gging van

- '-"
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maatregelendoor de rechter' Verder aan de ene kant terughoudend' Dat
wil zeggenveel overlatend aan de gemeenschappelijke
Maar
.rer".riíoo.d.1jkheid van de instellingen en aan de lagere overheden.
landelijke
met
doortastend
zeer
ook
kant
andere
de
aan
voor oe
planningsbevoegdhedenen met een (wettelijk) instrumentarlum
nog
onderJustltle'
wat
nu
van
regering om de coórdinatie
dienstvcrlening en gezondheidszorgvalt te coórdineren
-ïrtr.Ërpp"lijke
o- d. r... uiteenlopettde(en uiterst'eigenzinnige') financierings.n
kanalenop elkaar af te stemmen'
Bezuiniging dus, decentraliseringen eigen verantwoordelijkheid
kader' een
van de instellitg.t *"". dat allesbinnen een stevig wettelijk
dwang tot
ongekende
in
welzijnsland
nationaleplanrling en een tot nog toe
zljn aan deze
wijtcn
niet
te
die
bcÀinigingen,
de
dndanks
."-".r*.rki.tg.
De droom
*e.kg.oepe.tL het geheeltoch geen onsympathieke droom'
van de
omgeving
eigen
de
ur.r ri li.Ë, mogehli geschoeidehulp, die
niet
elkaar
die
hulpverleners
van
en
activeert
jeugdige respecteerten
vinden als dat
te
weten
elkaar
maar
beconcurreren'
en
;gï.ï,
'r.rgrrit.r.
voor de hulpvragers nut heeft.

Kritischekanttekeningen
n-odig'
Voor het geloven in áezedroom is wel veel optimisme
af'
feitelijkheden
harde
Il it .
Want in dezerapporten tekenen zich twee
overheidsmiddelen in
...rt. plr"t. de'h"rd. werkelijkheid van de beperkte
en
een qà waarin de ernst en de omvang van opvoedingstoch waarschijnlijk niet kleiner wordt' In de tweede
ofg.á.i-o.ilijkheden
verandering' van de
pir?i, a. n-aË werkelijkheid van de weerstand tegen
denkpatronen'
en
belangen
instituten,
gevestigde
de
van
taaiekracht
rot bezorgdheid
Maar nier allee.,deïe harde feitelijkhedèn stemmen
veranderingsprocessen'
beoogde
hier
de
van
over de uiteindelijke uitkomst
de gedachtengangvan
Áfg.ri"".ran gelágebrek en tegenkrachtenvertoont
ik
plekken waarvan er een paar wil
dezerapporten een aantal
"*'Èkt
aanstiPPen.
Toch
1. Waarom moet er zo ingrljpend worden veranderd?
rapporten-loopt als rode
deze
door
it'
Wel"",
mis
iets
er
omdat
bhjkbaar
diagnosevan wat
àrl"a ..n op zichzelf niet onjuiste maar uiterst eenzijdige
van de
woorden
de
Met
jeugd-hulpverlening'
aan de
.r n,,
in de
veranderingen
tot
'óe
-"nk...t
noodzaak
(p.
53):
club
residentiële
aan kwaliteit
jeugdhulpverlening wordt dus niet veroorzaakt door gebrek
in de,sfeer
*919t"
gezocht
moeten
veranderingen
en inzet van werkers. De
Het gebrek aan
structuren''
t"mtih"t'gende
dt
planning,
de
van het beleid,
tekort'-Maar zou er ook
samenhangen samenspelïordt daatmeehe191ige
d3o1
bijvoorbeeld
iets kunnen m".rke..nla.t de deskundigheid'
of
deskundigheidseisen
t'o"chalante
al
te
ofdoor
gebrekkige scholing
tegenover
verlegenheid
I ueel fotid"-entelèr - door echte methodische
een heel ander aspectte
ernstigeopvoedingsproblemen?Of zou er' om
hulpvragendejeugdigen
de
voor
respect
echt
aan
noemen, iets mankeren
een groot euvel is' onder
versnippering
dat
T'oegegeven
familie?
hun
en
,
raPport als dit mag toch
anderevoor de finarrcËtendeoverheid' M""t "ttt
a. grote methodische en ambachtelijke uitdagingen
;;;;.bij;";""
staat'
dejeugd-hulpverlenerjuist in onze samenleving
*"".,.g..táí.r
het goeddeelszwijgen
samen
hangt
puttt
t'àtige
2. Nauw
-.,-h.t
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van de
van de beide rapporten over de inhoud en de kwaliteit
hulpverlening ,.tf. g., is begrijpelijk' dat in beide overheidsrapporten
de
meer de beleids- en structuu;virg." a"" de methodische problemen.op
lichtere
en
lroorg.ond staan.Maar bij een zo rigoureus zoeken naar kortere
die dat
hulpian men toch niet zwijgen o.r.i dt methodische.problemen
er nlet
men
waar
overal'
wordt
te
gemakkelijk
Al
mei zich mee brengt.
met een
meer uitkomt, gesuggereerddat consultatie van en samenwerKlng
voor
voorkeur
grote
is'.De
meer gespecialilee.Jei.tstelling de oplossing
vraag aan de orde
de
minstens
zou-toch
omgJvi'lg
de eigen(gezins-)
h;d;
de werkers in
b."r[.o"ho. het is gÁteld met de bekwaamheid van
dat
is
typerend
Het
werken'
-o.r..t
dejeugdhulp"verleningomLet gezinnen te
komen'
sprake
ter
nauwelijks
raPporten
e,.tbi.ischoli"g in deze
"pLiaï"g
ro.È bt1veel praktisch werkzame j eugdhulpverleners.
Éï ar,,í*i1 f
geconfronteerd worden (of zich
-.n dar zl1má. d"rr
kan beluisteien,
"toeger
waartegenover zij zich niet
problemen
bewust worden van?) erg complexe
van somatische,
.,roelen.
vervlochtenheid
àe
al
AllËen
zeldenmachteloos
en steeds
individueel psychischeen gezinsaspectenvraagt om grondige

ï

verder ontwikkelde deskundigheid'
blijkbaar op
3. Het vorige punt HËmt te meer omdat het rapport
naar
van
residentieel
grote schaaljeugdhilpverlening wil overhevelen
Die
dagbehandeling'
en
i.rrbulant, van inrichting naar pleeggezin
maar ook juist'
beweging lijkt mij in principe niet alleenfinancieel nodig
wat
wel
ó. ,.htijue.s .'an déze rapporten hadden echter
men
die
wissel
zware
de
vo,or
nadrukkelijker aandachtmogen vragen
Ik geefeen
begeleiders'
hulpverlenersen
verschillende
daarmeetrekt op de
is dat om aandacht
probleem
een
àit
dat
bhjkt
waaruit
voorbeelden
aantal
een veel groter
vraagt: - De maatschappelijkwerker/gezinsvoogd moet
mind-eruit
veel
(en
dus
begeleiden
'haar'
thuis
kittd.tttt
deelïarl'zijn' of
en methodische
zwaardere
veel
voor
komt
en
vroeger
dan
plaatsJn)
huis
moeilijk
p.obi.-.n te staan. Enlal met dezelfdetijdsinvestering
uitkomen.
nu
- De begeleidervan pleeggezinnenzal' veel meer dan vroeger'
geplaatst
pleeggezinnen
andereen ook gedragsmoeilijke kinderen in
worden, voor een heel wat zwaardere taak komen te staan'
- De groepsleiderin een inrichting zal bij een selectieve.ren korter
gebruik rr"r.td! in.i.hting aan den lijv-ed.edaaruit voortvloeiende
merkbaarïaakverzwa.i.rg voelen. í)"t i, "u zelfs al in veel inrichtingen
het op
voor
pleidooi
een
als
niet
kanttekeningen
deze
Ik bedoel
een
als
wel
Echter
grote schaalinschakelenvan 'superdeskundigen''
functiegerichte
en
probleemvoor
en
it.iaooi voor goededeskundigen
van specifieke
àeskundigheiisbevordering,lijvoorbeeld in de vorm
bijscholingof van gocde inter- en supervisie'
4. Naar mijn gelroelhangt deze geringe aandachtvoor
samen met het
deskundigheidrbeuo.á..ing en Àthodi&ontwikkeling
de
voor
op-..k.Í.1k enthousiasme,,oor zelÊ en mantelhulp en
Dat
bijnaleken'
door
primaire jeugdhulpverlening
,àg..t"r-i.
mensen
.r,ïhouri".-Ë is op ziÁzeIf terecht' 'Gewone'niet opgeleide
is een gegeven dat
kunnen in dezesfeervaak fantastischedingen doen' Dat
en onbenut
door de deskundige hulpverleners vaak wordt onderschat
opvoedingsproblematiek
soorten
wat
heel
ook
gelaten.Maar er ,r.yntoËh
goede' professioneleen
waarin het tijdig (voorJtijdigl) inschakelenvan
noodzaakom de
dringende
Deis'
ambachtelijkea.rr.,r.taigilligtUodt"
het oerwoud van disciplines
in
,ra.,
trrl-oe
deíundigheid
beschikbaarheia

I
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Jeugd
en instellingen te verbeteren, mag niet afgezwakt worden door
romanrisihe politieke lofredes op de zichzelf en elkaar helpendeburgers.
5. Emstiger nog dan de geringe aandachtvoor methodiek en
de situatie
deskundigheid vila * de terloopsheid van dezerapporten als zij
schetscn'
samenleving
van dejeugd in onze huidige
!íerkloosheid van dejeugd en hun ouders wordt wel genoemd'
komen ter sprake' Maar als g.eheel
Jeugdverslavingen minderheidsgroepen
niet
de indruk doordrongen te zijn
dc schrijvers van de rapporten
en
opvoedingsproblemen'
-r[.rl
opgroeivan
veel
actuele
van de ernst
Toegegevcn, het was niet de taak van de opstellersom een dramatisch
rotnÉ.i becld te schetsenvan de huidige jeugdsituatie' Maar een iets
scherperbelichten van de moeilijke opgave waarvoor onze huidige
same.rlerring,zowel het opgroeiend als het opvoedend deel, staatzou in
een
dezebetogÀ thuis horen. Ál was het alleen maar om het plcidooi voor
te
bij
kracht
jeugdhulpverlcning
sterkere
een
me.r rr--.thrngende en
zetten. Want ook d.t zal in de discussiesmet het Parlcmcnt en met de
Ministcr van Financiënzelf geen luxe zijn'
6. Bij één van de technisch-structurelevoorstellen van de beide
werkgroepen een kritische kanttekening: het luar (Jeugdhulpadviesteam)
fijkt Às bij de voorgestelde taakomschrijving geen praktische en
levensvatbareconstructie. Het lijkt onjuist om elke beslissingover
uithuisplaatsing (en later ook over toelating tot meer gcspccialiserde
hulp) te laten toetsen. Daarmee zouzo'n beslissingtweemaal
"mbulante
worden. Dat lijkt me te omslachtig vooral omdat er de
genomen
-o.i.r,
de plaatsing voorstellende huipverlener en de
minstens
k..,
toch
!er.te
beoogde residentiëleinstanrie bij betrokken zijn. Als dat verstandigeen
veran"twoordelijkemensen zijn kan ook een'superdeskundige'op grond
van alleen,.rppórt.tr (zoalsvoorgesteld) niet veel aan de kwaliteit van zo'n
beslissingto..ro.g..t. Als de overheid op de gemotiveerdheid van
dergelijk-ebeslissingenen op de afweging van de daarin geïmpliceerde
van prioriteiten conrrole wil uitoefenen moet zij (per provincie?)
"f*"egirrg
inspectievoor dejeugdhulp crcêren, die toegang tot de
een d-esk-undige
instellingen en de motiverende correspondentierond 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
dezetoetsing anoniim te laren doen, maar wel met de mogelijkheid de
j"o ngere enlof ztjn ouders te horen. Geblinddoekt? Ik kan me als
betreffende -h.t
iegionale samenwerkingsverband wel een deskundig team
orgaan ,rr.,
voárstellen dat in moeilijke gevallen adviseertover de keuze van de
hulovorm en over de tekorten en wenselijkheden in het geheelvan
voórzieningenin de regio.
7. Eenheel ander punt dat naar mijn gevoel merkwaardig
onderbelicht blijft is het rechtop hulp. Er is wel sprake van de verhouding
tussende zogenaamdevrijwillige hulpverlening en de kinderbescherming,
'Wel is sprake van het
maar van...t ,e.ht op hulp wordt nergens gerePt.
reedsaangehaaldprincipe 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
jeugdhulpverlening. Nu is
nergensuitgebreid tot het gehelegebied van.de
alle financiële
begïijpelijk dat dezerappoiten niet voorbijzien aan
hulp
te kunnen
op
recht
opeisbaar
om een
U.i..ti"g."
"lg.-..ttgevraagd zijn van ambtenaren, die de zaak van
voorstelJn. Zouhetteveel

Kees Waaldíik

Flelpen,

samenwerken

en regeren

scherp tc belichten
goedehulp blijkbaar zo ter harte.gaat'om ten minste
i"-o"?:
problemcn
ernstige
mct
.
á"sh.t...ht op hulp voorjeugdigen
dan bijvoorbecld het
is
gcregeld
en
zwakkei','.á,tÈttd
teel
,"-..tl.ui.rg
eisenwaaraan een
recht op onáer*ij, of het recht op medische hulp' Bij de
minstens
toch
probleem
dit
had
*.tt.hjk kader záu moeten voldocn
van dc
worden
marginaler
het
met
zou
Of
worden.
g"n*áa mogen
dat wil zeggen van de aan een gcrechtelijkeu.itspraak
iind..b.r.h.i-ing,
dat in
gekoppeldehulpvJrlening ookhet principe marginaler worden'
haar de
namens
en
samcnleving
de
opáedi,tgstlàod,
!.','"li"r. van ernstige
makcn'
te
mogelijk
of
bieden
tc
is
hulp
gehouden
echt
áverheid

Conclusie
Allerlei Punten van kritiek dus' Maar ik zou het jammer vinden als
of
iemand dezekriiische kanttekeningen zou gebruikcn als een aansporing
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.
negeert steekt zijn kop in het zand' Wezenlijker dan alle
Wie
op de rapporten kan hebben is de kern van dc boodschap
kritiek die
-e
-.n
aan de hulpverleners. Kort samengevat:'Werk samcr"r'flexibel'
vindingrijk, creatiefheen stappendover 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-tover machtelozewoede een keer misbruiken: Ik hoop dat er
tussende geleidelgk zich realiserendedroom van een echt samenhangende
en echt go.-.d..l.,tgah,rlpverleningen de drieste daad van klakkeloos
de
bezuiniien bi""e" afziênbaretijd een goedejeugdhulpverleningswet in
weg zal staan.

Kees Waaldijk
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