Opiniestuk

Rijswijkse PvdA
Leeuwendaallaan 11
2282 GJ Rijswijk

Tel: 070-3993686
rijswijk@pvda.nl
http://rijswijk.pvda.nl

Rijswijk, 19 oktober 2013

De jeugdzorg dichtbij en bereikbaar, het kan!
Afgelopen week heeft de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. Gemeenten krijgen
hierdoor in 2015 de verantwoordelijkheid over de jeugdzorg. Dit is een grote stap vooruit omdat de
hulp aan gezinnen nu dichtbij georganiseerd wordt. Hierdoor krijgen kinderen sneller de juiste hulp,
ouders worden beter betrokken en hulpverleners krijgen meer vertrouwen.
Op dit moment zijn er nog teveel kinderen met problemen die te laat of zelfs geen hulp krijgen. Dat
komt omdat bij gezinnen met meerdere complexe problemen de hulp erg versnipperd is. Uit onderzoek
blijkt dat er wel tussen de negen en zeventien hulpverleners bij een gezin betrokken zijn. Deze werken
langs elkaar heen en ouders zien door de bomen het bos niet meer. Daarnaast duurt het lang voordat
gezinnen eindelijk hulp krijgen en die hulp is ontzettend duur. Dat moet anders.
En wij gaan dat nu ook anders doen, wij gaan de jeugd- en gezinshulp in Nederland anders organiseren.
Voor één gezin, komt er één plan en één ondersteunende hulpverlener. Die hulpverlener komt bij
gezinnen thuis en helpt direct orde op zaken stellen. Op maat, waarbij de hulpvraag centraal staat. De
hulpverlener beperkt zich niet tot maar één taak, maar gaat direct aan de slag bijvoorbeeld met
opvoedadvies, hulp bij het zoeken naar werk of bij de schuldhulpverlening. De hulpverlener doet dit
niet alleen, maar kijkt ook wat het gezin zelf kan. Samen met bijvoorbeeld familie, vrienden en de
buren. Daarnaast wordt gezorgd voor professionele hulp, waar het gezin dat echt nodig heeft. Doordat
er wordt gezorgd voor minder bureaucratie en afvinklijstjes, is er meer tijd voor het gezin. In
Amsterdam is nu al te zien dat deze aanpak een spectaculaire vermindering van het aantal
uithuisplaatsingen van kinderen met zich meebrengt. De kinderen worden sneller en beter geholpen en
de gezinnen zijn tevreden. En de kosten zijn fors lager.
De nieuwe Jeugdwet biedt dus kansen om de zorg dichtbij te organiseren in belang van het kind en het
gezin. Nu deze wetgeving er ligt en er duidelijkheid is over de voorwaarden, is het aan de gemeente om
de jeugdzorg in hun woonplaats te gaan organiseren. Daar ligt de grootste uitdaging en daar moeten de
colleges van B&W, gemeenteraden en jeugdzorgorganisaties samen aan de slag. De kansen die er liggen
zijn groot, de mogelijkheden ook. Dat vraagt scherpte om deze te benutten. De PvdA gaat hier graag
mee aan de slag; op deze wijze kunnen we effectieve, snelle hulp dichtbij organiseren voor kinderen en
gezinnen in heel Nederland!
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