
Reactie ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 

 

Het ministerie van VWS is bekend met het promotieonderzoek. Het onderzoek is zeer waardevol 

voor VWS en we willen dit dan ook graag benutten voor aankomend beleid als het gaat om 

jeugdzorg. Vanuit VWS streven we naar toegankelijke, goede en betaalbare zorg in de nabijheid van 

kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig hebben. Sommige van deze intenties zijn de afgelopen 

jaren inderdaad nagenoeg gelijk gebleven. De jeugdzorg is een complexe sector en veranderingen en 

verbeteringen vragen soms een lange adem. De context waarin we beleidskeuzes maken is echter 

wel anders vandaag de dag. De hoogcomplexe zorg aan kinderen in 1990 was bijvoorbeeld echt van 

een andere aard dan nu. En de jeugdzorgsector heeft dan ook niet stilgestaan. We zien dat de 

structuurwijzigingen die hebben plaatsgevonden in de afgelopen jaren hebben geleid tot mooie 

nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Sommige dingen doen we nu echt anders en ook beter, neem 

de gesloten jeugdzorg. Het was lange tijd gebruikelijk om die zorg juist ver weg van de samenleving 

te organiseren. Nu maken we de beweging naar kleinschalig, midden in de samenleving, zo open 

mogelijk en zo thuis mogelijk. We gaan veel terughoudender om met vrijheidsbeperkende 

maatregelen. Dit is nu in de praktijk terug te zien. Met de Hervormingsagenda willen we bereiken dat 

de zorg voor de meest kwetsbare kinderen beter wordt. Daarnaast willen we zorgen dat de 

oplossingen voor vraagstukken van jongeren en gezinnen niet alleen in de jeugdzorg worden 

gevonden, maar juist in de brede omgeving, in het brede sociaal domein. Veel problemen van 

kinderen ontstaan doordat gezinnen in de knel komen of dat jongeren uitvallen uit het onderwijs. Er 

zijn ouders met psychische problemen en/of geldproblemen waar kinderen onder lijden. Niet al die 

problemen kunnen met jeugdzorg worden opgelost. Dat is de afgelopen jaren steeds duidelijker 

geworden. We kijken veel fundamenteler naar de rol van de overheid, de oorzaken van het gebruik 

van jeugdzorg, de samenhang in zorg en sociaal domein, niveaus waarop goede zorg moet worden 

ingekocht om beschikbaarheid te garanderen etc. Dit sluit aan bij de visie van Stellaard, die aangeeft 

dat we vooral moeten kijken naar de context waarin kinderen opgroeien. Het streven is dit voorjaar 

tot besluitvorming over de Hervormingsagenda te komen. Los van de Hervormingsagenda zijn we 

met betrokken partijen hard bezig om maatregelen te nemen om de jeugdzorg nu al te verbeteren, 

denk aan het aanpakken van wachttijden en de verdere afbouw van de gesloten jeugdzorg. Bij al 

deze inzet willen we de input van het onderzoek van Stellaard heel graag verder benutten. 


