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HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 

 

Op 1 januari 2015 is decentralisatie van de Jeugdzorg vanuit de Rijksoverheid naar het 

gemeentelijk domein een feit geworden. Hiermee is deze zorg onder de verantwoordelijkheid 

van de gemeenten gebracht. Aangestuurd door een geschiedenis die zich kenmerkt door een 

ineffectieve jeugdzorg zal er nu een normaliserende beweging moeten worden gemaakt van 

dure zorg naar goedkopere zorg met een nadrukkelijker accent op preventie. Dit gaat echter 

gepaard met forse bezuinigingen.  

De nieuwe Jeugdwet is uitgewerkt in gemeenteverordeningen en nadere regels hierop. In de 

uitvoering is er voor gemeenten beleidsvrijheid voor zover dit niet in strijd is met wat er in de 

wet is bepaald. Professionals beoordelen wie welke hulp krijgt en hierbij is sprake van 

maatwerk. Deze afweging vindt plaats op het scharnierpunt tussen goedkopere algemeen 

toegankelijke hulp en duurdere individuele zorg, ook wel maatwerkvoorzieningen genoemd. 

Maatwerk, zo zegt de Memorie van Toelichting bij de Jeugdwet moet zijn afgestemd op de 

lokale situatie en uitgaan van de mogelijkheden (eigen kracht) en de behoeften van 

individuele jeugdigen en hun ouders. Doordat er met de transitie van de jeugdzorg ook een 

bezuinigingsopdracht wordt doorgevoerd wordt dit scharnierpunt behalve een punt van 

afweging en maatwerk ook het punt waar belangrijke bezuinigingen kunnen worden gehaald. 

Dit maakt maatwerk inzetbaar voor zowel bezuinigen als voor het bereiken van goede zorg. 

Naast het zichtbaar maken van de ingezette beweging maak ik in dit onderzoek duidelijk dat 

het zowel maatschappelijk als wetenschappelijk zeer relevant is hiervan de risico's en de 

kansen in beeld te brengen en te onderzoeken wat dit vanuit een zorgethisch perspectief 

betekent voor goede zorg.  

De combinatie van de transitie, transformatie en forse bezuinigingen die tegelijkertijd ook 

worden doorgevoerd is  hier zeker aan te merken als een groot risico. Dit maakt maatwerk tot 

een dubieus concept op een cruciale plek in het aanvraagproces voor hulp en ondersteuning. 

Als maatwerk niet wordt ingevuld zoals in de Memorie van Toelichting bij de Jeugdwet is 

beoogd maar bezuinigingsgericht wordt ingezet zal dit niet leiden tot goede zorg. Het zorgen 

voor goed toegeruste professionals die bekend zijn met normatieve professionalisering zal dit 

risico aanmerkelijk verkleinen. Zorgethiek kan hieraan praktisch als inhoudelijk als ook op 

het gebied van beleidsontwikkeling een belangrijke en betekenisvolle bijdrage leveren. Deze 

input van de zorgethiek is van wezenlijk belang voor goede zorg voor ouders en hun kinderen. 
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HOOFDSTUK 2 VOORWOORD 

 

Voor u ligt mijn onderzoek naar het Mysterie van het maatwerk in de Jeugdhulp. 

Gezien de ontwikkelingen in de zorg en op de arbeidsmarkt en mijn verhouding hiertoe lag er 

een grote noodzaak om mijn kennis en ervaring gericht uit te breiden in zorgethische richting. 

Ik zag al  jaren geleden dat er bij het actueel worden van het beleid dat toen in de maak was, 

ethische problemen zouden ontstaan. Ik wilde hierin functioneren als een soort bewaker van 

de ondergrens en van de menselijke waardigheid. Tijdens deze studie Zorgethiek en Beleid 

heb ik hierover veel waardevolle kennis opgedaan, gedoceerd door enorm bevlogen en zeer 

deskundige docenten en bovendien ook ontzettend aardige mensen. 

Dit onderzoek had niet plaats kunnen vinden zonder de medewerking van mijn eigen "team".  

Het betreft  hier mijn levenspartner en onze kinderen. Ik ben mij er zeer van bewust dat zij de 

afgelopen twee jaar veel aandacht tekort zijn gekomen. Ik heb de noden gezien maar er niet 

altijd op kunnen antwoorden. Goede zorg is er zo hier en daar wel wat bij ingeschoten. 

We hebben binnen het gezin een risico genomen en uiteindelijk gezamenlijk de klus geklaard 

omdat we op elkaar ingespeeld waren, en een goed team zijn. Dat heeft ook in het verleden al 

menigmaal zijn waarde bewezen.  

Tegen mijn vrienden wil ik zeggen dat ik vanaf nu weer helemaal mee doe. Ik dank hen voor 

hun geduld en hoop dat ik in staat ben de ontstane achterstand in te halen en de relatie daar 

waar deze is beschadigd zo goed mogelijk te herstellen. 

Ook mijn collega's van Ieder(in), de organisatie waar ik werk wil ik danken voor hun niet 

aflatende belangstelling en support mede waardoor ik deze studie tot een goed einde heb 

weten te brengen. Het past hier ook mijn politieke vrienden te noemen. Ik ben hen dank 

verschuldigd voor hun essentiële aandeel in de facilitering, hun medeleven, begrip en 

flexibiliteit. Zeer veel dank aan jullie allemaal. 

Een speciaal woord van dank wil ik richten tot mijn lieve moedige buurvrouw Myriam. Zij 

was mijn allergrootste fan en heeft mij gesteund en mij de hemel in geprezen totdat ze dat niet 

meer kon. Met haar vierde ik de successen van dit waagstuk en deelde ik ook mijn moeiten. 

Het is onbenoembaar hoe mij dit heeft gemotiveerd deze studie af te maken. We zaten beiden 

in een afrondende fase, ik van mijn studie en zij van haar leven, dat was heel bijzonder en zal 

ik nooit vergeten. 

 

 

 



Masterthesis Ina Vijzelman-Waarheid, 21062016 ."Het mysterie van het Maatwerk in de Jeugdhulp". studentnr.: 1007351.  6 

 

Leeswijzer 

In dit onderzoek zal aandacht worden besteed aan de term maatwerk. Wat betekent het, hoe 

moet het worden opgevat, wat doet het en wat zijn de implicaties voor goede zorg. Dit alles  

gerelateerd aan de transitie van de jeugdhulp van de Rijksoverheid naar het gemeentelijk 

sociaal domein en de transformatie die hiermee is ingezet. Hierop zal worden gereflecteerd 

vanuit een zorgethisch perspectief en ik zal onderbouwen wat hiervan de kansen en de risico's 

zijn. 

In hoofdstuk 3 wordt de probleemstelling en relevantie behandeld, zowel maatschappelijk als 

wetenschappelijk en de doelstelling van dit onderzoek. Met het formuleren van de 

onderzoeksvragen komen we in Hoofdstuk 4 toe aan het belichten van de voor dit onderzoek 

meest relevante bewegingen uit de historie van de jeugdzorg. Van hieruit ontstaat er dan 

begrip voor wat er ten grondslag ligt aan het besluit tot de transitie van de Jeugdzorg en aan 

de paradigmawisseling (transformatie) die hiermee is ingezet en vorm gegeven gaat worden. 

In dit hoofdstuk zal ook het wettelijk kader van de nieuwe Jeugdwet en de bijbehorende 

Memorie van Toelichting worden belicht voor zover van belang binnen de context van dit 

onderzoek en zullen we kijken naar het zo belangrijke functioneren van de toegang tot 

jeugdhulp. Verder zal hier een aanzet tot zorgethische inkadering worden gegeven  die later in 

dit onderzoek verder wordt uitgewerkt en tot zijn recht zal komen. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 het conceptueel raamwerk verder uiteengezet, centrale 

begrippen worden gedefinieerd en we kijken naar verschillende visies op het concept 

maatwerk waaronder ook een visie vanuit zorgethisch perspectief. Hoofdstuk 6 behandelt de 

onderzoeksmethodiek in volle omvang waarbij tevens de fasering van het onderzoekstraject is 

beschreven. Hoofdstuk 7 beschrijft de confrontatie van het wettelijk kader en de uitvoering 

van de jeugdwet onder het gemeentelijk regime zoals dat momenteel plaats vindt en daarop 

volgt in Hoofdstuk 8 de discussie waarin we het zorgethisch perspectief, de kansen en de 

risico's uitgebreid zullen behandelen. In Hoofdstuk 9 volgen hierop de conclusie en de 

aanbevelingen en in Hoofdstuk 10 sta ik stil bij de kwaliteit van het onderzoek. 

In de bijlagen treft u de voor de onderzoeksverantwoording relevante stukken aan. 
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HOOFDSTUK 3 PROBLEEMSTELLING EN RELEVANTIE 

 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de aanleiding van het onderzoek, de 

maatschappelijke en vervolgens de wetenschappelijke probleemstelling. Vervolgens staan we 

stil bij de hieruit voortvloeiende onderzoeksvragen en doelstelling. 

 

3.1     Aanleiding 

Jeugdzorg is een vorm van hulpverlening voor jongeren en hun ouders die tot 2015 werd 

georganiseerd via het Centrum voor Jeugd en gezin en bureau Jeugdzorg. 

De diverse zorg- en hulpverleningsinstanties waaruit de Jeugdzorg bestond vielen onder de 

verantwoordelijkheid van diverse overheden. Omdat dit weinig effectief bleek en leidde tot 

versnippering (Clarijs, 2013) heeft het kabinet in 2015 de verantwoordelijkheid voor 

Jeugdzorg overgeheveld  naar het gemeentelijk domein. Op het startmoment van dit 

onderzoek is deze transitie net een jaar geleden.  

Met deze transitie  stond de Rijksoverheid een aantal doelen voor ogen. Het jeugdzorgstelsel 

moest worden vereenvoudigd, moest efficiënter en effectiever. Door de zorg dichter bij de 

jeugdigen en hun ouders te organiseren kan er integraler worden gewerkt en meer maatwerk 

worden geboden (MvT 2015).  

Met deze transitie moet binnen de jeugdzorg ook een transformatie worden bereikt. Hiermee 

is gezegd dat er een paradigma wisseling plaatsvindt binnen de jeugdzorg. Van de gerichtheid 

op het inzetten van specialistische zorg zal er een verschuiving moeten worden gerealiseerd 

naar het voorkomen hiervan. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de Jeugdzorg.  

Vanuit Ieder(in), de organisatie waar ik momenteel werk kom ik in aanraking met diverse 

monitoren en meldpunten (onder andere het Meldpunt Juiste Loket (MJL), de Monitor 

Transitie Jeugd (MTJ), en het Nationale Zorg Nummer (NZN) ). Uit de vele meldingen blijkt 

onder meer dat ouders en kinderen niet tevreden zijn over de toegang tot jeugdhulp. Daar 

waar zij maatwerk verwachten blijft het uit en daar waar het wel aanwezig is, is het niet 

gewenst en is er de vraag wie de maat bepaalt en hoe maatwerk hierin eigenlijk centraal staat. 

Hoewel maatwerk in de Jeugdzorg een sterk accent krijgt lijkt het erop dat ouders en hun 

kinderen niet weten hoe zij dit in het licht van de nieuwe jeugdwet moeten duiden. Terecht 

stellen jeugdigen en hun ouders nu de vraag, hoe de term maatwerk moet worden opgevat. In 

de volgende paragraaf leg ik uit waarom het van belang is hierover meer helderheid te krijgen.
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3.2     Maatschappelijk probleem 

Uit bovenstaande observaties blijkt dat het begrip maatwerk onduidelijk is.  

Hoewel vooral de Memorie van Toelichting bij de Jeugdwet nog doet geloven dat maatwerk 

in de praktijk in zorgvuldige processen zal worden opgepakt ("maatwerk te bieden, afgestemd op 

de lokale situatie en uitgaande van de mogelijkheden (eigen kracht) en de behoeften van individuele 

jeugdigen en hun ouders".) zijn er signalen dat het er in de praktijk niet altijd zorgvuldig aan toe 

gaat.  

In de praktijk blijken ouders en jeugdigen niet altijd goed en up to date geïnformeerd te zijn 

over de stappen die zij moeten zetten in het aanvraagproces voor zorg. Zij blijken de 

benodigde informatie niet op tijd te krijgen en weten veelal niet bij wie zij terecht kunnen en 

wat hen daar  te wachten staat (Monitor Transitie Jeugd, 2015 en Nationale Zorgnummer 

2016). In de praktijk blijken ook de processen lang te duren (Meldpunt juiste loket 2015, 

Kinderombudsman, 2016)  en ervaart men onvoldoende professionaliteit  bij de beoordeling 

van de toegang tot jeugdhulp (Meldpunt juiste loket, Kinderombudsman, 2016 , Nederlands 

Jeugd Instituut (NJI), 2015, Monitor Transitie Jeugd, 2015). Verder geven ouders en 

jeugdigen aan onvoldoende betrokken te worden bij het toewijzen van zorg en zich 

onvoldoende of niet gehoord te voelen door de hulpverlener (Meldpunt juiste loket, 2015,  

Monitor Transitie Jeugd, 2016). Tot slot constateert de Kinderombudsman in zijn 

deelrapportages dat gemeenten steeds vaker uit besparingszin op de stoel van de hulpverleners 

of behandelaars gaan zitten en ouders onder druk zetten om goedkopere vormen van 

hulpverlening voor hun kinderen te accepteren (Meldpunt juiste loket, 2015, 

Kinderombudsman, 2015).  

Dit zijn signalen waaruit lijkt te kunnen worden opgemaakt dat de huidige praktijk onder 

gemeentelijke regimes niet strookt met wat de MvT bij de wet als doel heeft gesteld. Ouders 

en jeugdigen krijgen hierdoor niet de zorg die zij als passend ervaren in hun situatie en voelen 

zich niet goed behandeld (Meldpunt juiste loket, casuïstiek Nationale Zorgnummer, MTJ, 

2015,2016) Zij tonen zich hierover verongelijkt en verliezen hun vertrouwen in de gemeente 

als verantwoordelijke voor de uitvoering van de Jeugdwet en in deugdelijk bestuur van de 

overheid (Min. van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2009) . 

 

3.3 Wetenschappelijk probleem 

Over maatwerk in verband met de transitie van de jeugdzorg is nog niet veel geschreven. Dit 

maakt zowel het analyseren en interpreteren van de term  maatwerk als de toepassing van 

maatwerk in de feitelijke praktijk onder het gemeentelijk regime lastig. Wat is maatwerk 
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precies en wie bepaalt nu wanneer welk maatwerk moet worden ingezet. Is het een 

bezuinigingstool in de zin van de beste mix van goedkoopst adequaat en verwijst het naar 

financieel maatwerk of mag je verwachten dat burgers zorg ontvangen die samen met hen is 

gewogen tegen de achtergrond van hun particuliere situatie en verschil legitimeert? 

Terwijl Prof. Meurs in haar essay "maatwerk of willekeur" de discussie zoekt in het 

gelijkheidsbeginsel (Meurs, 2013) zou ik in dit onderzoek meer willen toespitsen op de 

afwegingen die binnen het geldende beleidskader worden gemaakt  bij de toewijzing van 

maatwerk zoals de MvT maatwerk lijkt op te vatten.  Hierbij gaan we na wat er in rapportages 

(zoals van de Ombudsman) en bij de genoemde meldpunten over de huidige praktijk van 

toewijzing van maatwerk onder het nieuwe gemeentelijke regime wordt gemeld over 

maatwerk en hoe hier vanuit de MvT en vanuit een zorgethisch kader naar kan worden 

gekeken. Ik kijk hierbij vanuit een zorgethisch perspectief naar de maatschappelijke ordening 

van zorg en naar de zorgpraktijken . 

Zorgethiek gaat uit van de particuliere situatie en contextgebondenheid. De relatie tussen 

zorgvrager en zorgverlener en responsiviteit staan hierin centraal (Vorstenbosch, 2005, 

Tronto, 2009). Zorgethiek heeft oog voor de kwetsbaarheid (van Heyst, 2008) en 

afhankelijkheid (Kittay, 2013) van betrokkenen en heeft ook aandacht voor onderliggende 

politiek ethische vraagstukken van macht en verdeling van middelen (Tronto, 2009, 2013).  

Deze waardegeladen begrippen spelen een rol als we vanuit een zorgethisch perspectief kijken 

naar het maatwerk. Deze waardegeladenheid maakt het afwegen van maatwerk normatief. In 

de discussies over maatwerk blijven zowel de waardegeladenheid van het speelveld als de 

normativiteit die bij de afwegingen van belang zijn volledig verborgen. Het feit dat hier 

sprake is van morele oordeelsvorming blijft onbesproken. 

Het wetenschappelijk probleem is nu dat de strekking van maatwerk niet duidelijk is omdat 

het onvoldoende is uitgewerkt. Evenzo zijn de gevolgen van het toepassen van maatwerk 

onduidelijk en zorgethisch gezien is de term inhoudelijk niet dekkend voor de benodigde 

zorgvuldigheid van de afwegingen, die hiermee gemoeid zijn.  Dit onderzoek is een poging 

om zichtbaar te maken dat er gezien het normatieve karakter van de afwegingen in de 

vaststelling van maatwerk bij de toegang sprake is van morele oordeelsvorming. Vervolgens 

wil ik kijken of het mogelijk is hier in plaats van maatwerk een nieuw concept te formuleren 

dat het normatieve karakter van de afwegingen die er worden gemaakt bij de toegang beter 

dekt.  Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen zal dit verder inhoudelijk worden 

uitgewerkt. 
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Dit onderzoek is wetenschappelijk relevant omdat maatwerk niet eerder vanuit een 

zorgethisch perspectief binnen de genoemde context is onderzocht en hiermee gereflecteerd 

gaat worden op een begrip dat duidelijk en vanzelfsprekend lijkt maar dat in deze context niet 

is. Wij zullen ontdekken dat voor wat betreft de conceptualisering van het begrip maatwerk in 

de zorg de responsiviteit en de normativiteit van de afwegingen ontbreken en er geen 

legitimatie kan worden gevonden voor de toepassing van het concept maatwerk. 

Het begrip maatwerk is onvolledig geëxpliciteerd waardoor er onvoldoende onderbouwing is 

voor het toepassen van maatwerk bij de toegang tot jeugdhulp. Hierdoor is er geen zicht op 

wat hiervan de betekenis is voor goede zorg voor jeugdigen en hun ouders. Ik belicht in dit 

verband zowel de risico's als ook de kansen van de transformatie  met betrekking tot 

maatwerk en de toegang tot jeugdhulp. 

Om dit te kunnen onderzoeken kom ik op de vraagstelling die in de volgende paragraaf zal 

worden benoemd. 

 

3.4  Vraagstelling 

Voortvloeiend uit bovenstaande zal ik in dit onderzoek werken met de volgende 

onderzoeksvraag: 

 

"wat zijn de risico's en de kansen van het gebruik van het concept maatwerk in het 

organiseren van de toegang tot jeugdhulp en wat betekent dit, bezien vanuit een zorgethisch 

perspectief, voor goede zorg voor jongeren en hun ouders"  

 

Hierbij zijn de volgende deelvragen geformuleerd; 

Deelvraag 1: wat zijn de wettelijke kaders met betrekking tot maatwerk in de jeugdhulp? 

Deelvraag 2: welke rol speelt het concept maatwerk in de toegang tot de jeugdhulp? 

Deelvraag 3: wat zijn de risico's en de kansen van deze ontwikkelingen? 

Deelvraag 4: Wat betekent dit vanuit zorgethisch perspectief voor goede zorg voor  

  jeugdigen en hun ouders? 

 

Als onderzoeksmethode heb ik gekozen voor een conceptueel onderzoek, gecombineerd met 

een open interview met een seniorjurist bij het Ministerie van VWS ondersteund door 

casuïstiek van meldingen die binnenkomen bij de genoemde meldpunten. Op deze wijze denk 

ik goed zicht te krijgen op het door de Rijksoverheid ontwikkelde beleidskader en de 

toepassing hiervan onder het gemeentelijk regime.   
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Voor de beantwoording van deelvraag 1 wordt de geschiedenis van de jeugdzorg kort 

onderzocht en geef ik als vervolg hierop de ontwikkeling van het geldende beleidskader aan. 

Rondom de organisatie van de toegang tot jeugdhulp onderzoek ik voor de totstandkoming 

van de Jeugdwet en de Memorie van Toelichting hierop een deel van het wetgevingstraject en 

vindt er een open interview plaats met een senior jurist bij VWS die aan dit wetgevingstraject 

heeft meegeschreven. 

Voor de beantwoording van deelvraag 2 wordt de positionering en invulling van het begrip 

maatwerk verkend met betrekking tot de toegang tot jeugdhulp. Hierbij zal gebruik worden 

gemaakt van de praktische bronnen die ik vanuit mijn dagelijks werk beschikbaar heb om te 

ontdekken hoe het concept maatwerk in de toegang tot jeugdhulp onder het gemeentelijk 

regime wordt toegepast. Dit zal ik onderbouwen met meldingen die betrekking hebben op de 

hulp voor jongeren en hun ouders die binnen komen bij de genoemde meldpunten. Om deze 

casuïstiek te vinden zal met behulp van de zoektermen (zie par. 6.2) een analyse worden 

toegepast op de database van het Nationale Zorgnummer, zal casuïstiek worden gebruikt uit 

de rapportages van de monitor transitie Jeugd en maak ik gebruik van casuïstiek die ik zelf 

onder handen heb gehad bij het Meldpunt Juiste loket. Hiervoor is toestemming verleend door 

de voor ieder meldpunt verantwoordelijke personen. 

Met de opbrengst van deelvragen 1 en 2 kan ik vervolgens  deelvraag 3 beantwoorden. Hier 

zal ik uitwerken welke de risico's en de kansen zijn van de wijze waarop het door de 

Rijksoverheid geformuleerde beleid rond maatwerk onder het gemeentelijk regime wordt 

uitgevoerd.  

Met deelvraag 4 zal ik vervolgens de vraag beantwoorden wat de impact is van de huidige 

term maatwerk voor goede zorg voor jeugdigen en hun ouders. Ook zal ik bij deze 

beantwoording vanuit een zorgethisch perspectief op goede zorg een voorstel uitwerken voor 

het gebruik van terminologie die meer recht doet aan de complexiteit en de zorgvuldigheid 

van de afwegingen die hier moeten worden gemaakt.  

Als laatste zal ik dan met deze oogst de gehele onderzoeksvraag kunnen beantwoorden met 

daaraan verbonden een aantal aanbevelingen die van betekenis zijn voor een succesvol 

verloop van de beoogde transformatie. Ik zal aantonen dat er bij het toepassen van maatwerk 

zoals is omschreven in de MvT bij de jeugdwet sprake is van morele afwegingen die alleen 

gelegitimeerd kunnen plaatsvinden als zij dilemma gestuurd zijn in plaats van 

bezuinigingsgericht. Dit besef is van cruciaal belang zowel voor het initiëren van goede zorg 

als ook om de juiste en de gewenste beweging te maken in het gemeentelijk sociaal domein 
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met betrekking tot de beoogde doelen van de transformatie. Dit zal ik in de discussie 

inzichtelijk maken. 

 

3.5 Doelstelling 

In dit onderzoek streef ik naar duidelijkheid over het begrip maatwerk en de toepassing 

hiervan in de zorgpraktijk. Het is mijn ambitie hiermee bij te dragen aan een goede  invulling 

van maatwerk door een zorgethische visie op maatwerk in de jeugdzorg aan te dragen en te 

zien wat hierin als moreel goed naar boven komt. Ik hoop en verwacht dat dit zal leiden tot 

het zorgvuldiger afwegen van wat goede zorg is voor jeugdigen en hun ouders in hún 

particuliere situatie waarmee ook het maken van verschil is gelegitimeerd. 
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HOOFDSTUK 4 VOORSTUDIE 

Per 01-01-2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg overgeheveld van de 

Rijksoverheid naar de gemeenten (transitie). Dit gaat gepaard met de filosofie dat er meer 

moet worden gestuurd op preventie om de inzet van duurdere specialistische zorg te 

voorkomen. Dit is een omslag in het denken binnen de jeugdzorg. Deze omslag wordt 

transformatie genoemd en brengt ingrijpende veranderingen met zich mee.  In dit hoofdstuk 

besteed ik in par. 4.2 aandacht aan de voor dit onderzoek relevante historie van de Jeugdzorg 

vóór de transitie, in par. 4.3 aan de transitie van de Jeugdhulp zelf en in par. 4.4 aan de 

transformatiefilosofie die na de transitie actueel wordt. Gezien het onderwerp van dit 

onderzoek zullen de toegang en de positionering van het maatwerk hierin centraal staan. We 

zullen in deze voorstudie punten vinden waar we dieper op in moeten gaan om tot de 

uiteindelijke beantwoording van de onderzoeksvraag te komen. 

 

4.1 Inleiding 

Om begrip te krijgen van wat er momenteel speelt binnen de jeugdhulp en hier betekenis aan 

te kunnen geven is het noodzakelijk om kort stil te staan bij de historie van de Jeugdzorg.  In 

dit hoofdstuk ontdekken we met welke argumentatie de transitie van jeugdzorg is ingezet en 

hoe dit heeft geleid tot de transformatie gedachte. We kijken hier ook naar de toegang tot de 

jeugdhulp en de positionering van maatwerk hierin.  

 

4.2 Korte blik op de historie van de Jeugdzorg 

Renee Clarijs, onderzoeker publicist en hoofdredacteur van het tijdschrift Jeugdbeleid , 

schrijft in zijn boek "De tirannie van de Jeugdzorg" (Clarijs, 2013) dat het jeugd(zorg)beleid 

vanaf de Tweede Wereldoorlog wordt gekenmerkt door een continu verlangen de jeugdzorg 

effectiever te maken. Hij ziet een voortdurend streven naar inzicht en overzicht in het 

jeugd(zorg)beleid. Vooral cliënten waren de dupe van de onoverzichtelijkheid, 

ontoegankelijkheid en ondoordringbaarheid . Bovendien, concludeerde Prof. M. de Langen in 

haar boek "Overheidszorg voor kinderen" , hebben kinderen in het overheidbeleid bepaald 

geen prioriteit (de Langen 1993 in Clarijs, pag 14). Dit zou kunnen wijzen op een bepaald 

perspectief van waaruit naar kinderen werd gekeken. Hoewel zeer interessant kies ik er gezien 

het onderwerp in dit onderzoek voor hier niet verder op in te gaan.  
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Zowel Clarijs als Prof. de Langen, Prof. J. Hermanns (2007) en de commissie Samson (2012)  

wijzen als oorzaken van de slecht georganiseerde jeugdzorg  naar de verzuiling, de 

versnippering en verkokering van het jeugdbeleid,  en de uitvoering daarvan.  

Naast deze constateringen blijkt de jeugdzorg ook een eigenzinnig op zichzelf functionerend 

en niet op samenwerking gericht instituut te zijn dat tot nu toe  hoofdzakelijk probleem 

gericht  te werk is gegaan (Clarijs, 2013).  Dit wordt ondersteund door van Ewijk die opmerkt  

dat er door de probleemgericht werkwijze binnen de jeugdzorg te snel specialistische zorg 

wordt ingezet terwijl er veel te weinig aandacht is voor het voorkomen hiervan. (van Ewijk, 

2012). Kunneman stelt vast dat de sector buiten bovengenoemde punten ook nog met een 

aantal trage vragen worstelt zoals uitbreiding van stakeholders, toename van de 

financieringsvarianten, de steeds toenemende vraag naar jeugdzorg en de daarmee gepaard 

gaande explosieve toename van de kosten. (Kunneman, 2005).  

Geconstateerd wordt ook dat het thema opvoeden en opgroeien belangrijke vragen oproept en 

dat er op dit terrein nogal wat problemen zijn die met het huidige beleid niet worden opgelost 

(Hermanns, 2007).  

Vele onderzoeken en verkenningen zijn uitgevoerd naar de genoemde problemen binnen de 

jeugdzorg. Omdat het voor deze thesis niet relevant is om diep in te gaan op de genoemde 

problemen in de jeugdzorg volsta ik hierna met het benoemen van de ontwikkelingen op het 

politieke vlak die in 2015 hebben geleid tot de transitie van de jeugdzorg naar het 

gemeentelijk domein want dat het anders moest daar was iedereen het wel over eens. 

In 2004 is de Jeugdwet gekomen die in 2009 is geëvalueerd. Uit deze evaluatie bleek dat 

bovengenoemde problematiek  breed en diep geworteld was in het jeugdstelsel (BMC, 2009, 

Bruning, 2016). In 2010 werd de kamerbreed gedragen motie Dijsselbloem aangenomen en 

dat betekende dat ter uitvoering van deze motie in 2010 door een parlementaire werkgroep 

onderzoek is gedaan naar de brede problematiek binnen de  jeugdzorg. In dit parlementair 

breed gedragen rapport "Jeugdzorg dichterbij"  heeft het parlement vooral geïnvesteerd in het 

ontwikkelen van een eigen opvatting over de toekomstige  ontwikkelrichting van de  

jeugdzorg. Vanaf het begin was de werkgroep ervan overtuigd dat voor de aanpak van de 

problemen in de jeugdzorg een fundamentele benadering nodig was (werkgroep 

toekomstverkenning Jeugdzorg, 2010) . De bevindingen van de werkgroep werden als 

uitgangspunten opgenomen in het regeer akkoord van kabinet Rutte 1 (Regeerakkoord VVD-

CDA, 2010)en zijn overgenomen door  het kabinet Rutte 2 (Regeerakkoord VVD - PvdA, 
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2012). Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de transitieagenda  Jeugd die op 12 maart 

2012 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd de ingrijpende wijzigingen binnen het 

Jeugdstelsel worden aangekondigd. die al waren vastgelegd in het regeerakkoord van het 

kabinet Rutte in 2010. 

In dit regeerakkoord van 2010 wordt aangekondigd dat het kabinet uiterlijk in 2016 alle 

vormen van jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten brengt. Na veel 

politieke en maatschappelijke onrust over deze transitie is de decentralisatie van de jeugdzorg 

naar de gemeenten vanaf 1 januari 2015 een feit. Het is aan 393 gemeenten om zelf te bepalen 

hoe zij het jeugdhulp systeem lokaal gaan inrichten.  Binnen de kaders, verwoord in de 

Memorie van Toelichting van de Jeugdwet 2015, moet een effectief en efficiënt  

jeugdzorgstelsel worden ingericht. Hierbij is het vooral de bedoeling dat eerst goed wordt 

gekeken naar wat jongeren en hun ouders op eigen kracht of met behulp van hun netwerk 

kunnen oplossen voordat gespecialiseerde jeugdhulp wordt ingezet. Ook past het in het 

nieuwe beleid dat problematiek niet meteen in het medisch circuit wordt getrokken maar meer 

wordt aangevlogen als een normaal verschijnsel dat bij opvoeden en opgroeien hoort 

(normalisering en ontmedicalisering). Het is duidelijk niet de bedoeling dat voor ieder 

probleem meteen zorg wordt ingezet. Als er dan onverhoopt wel zorg wordt ingezet moet er 

zo breed mogelijk worden gekeken. Eigen kracht, normalisering, ontzorgen, 

ontmedicalisering en inzetten op integrale jeugdhulp zijn in het nieuw in te richten 

jeugdzorgstelsel de sleutelbegrippen  (MvT, 2015, Bruning, 2016)  

 

De decentralisatie betreft alle jeugdzorgtaken die voorheen bij het rijk, de provincies of de 

gemeenten lagen of die binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de 

Zorgverzekeringswet (ZvW) vielen. Deze taken zijn: 

 de preventieve jeugdhulp;  

 de vrijwillige, ambulante jeugdhulp (voorheen jeugdzorg);  

 de uitvoering van alle kinderbeschermingsmaatregelen (jeugdbescherming);  

 de jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg);  

 de jeugdreclassering;  

 de geestelijke gezondheidzorg voor kinderen (jeugd-GGZ);  

 de zorg voor jeugd met een licht verstandelijk beperking (jeugd-LVB), een (lichte) 

somatische aandoening, lichamelijke beperking of chronische ziekte.  
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4.3 De transitie van de jeugdzorg naar het gemeentelijk domein. 

Met de decentralisatie van alle jeugdhulp worden nieuwe taken en bevoegdheden aan de 

gemeente toegekend. Vanuit een periode van versnippering en verkokering van de Jeugdzorg 

worden gemeenten integraal verantwoordelijk voor de jeugdzorg wat meer integrale hulp en 

meer doelmatigheid mogelijk maakt Het is de bedoeling dat de Jeugdzorg met  de overgang 

naar het nieuwe stelsel een zachte landing maakt in het gemeentelijk sociaal domein. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor behoud van zorgcontinuïteit (Transitieplan Jeugd, 

2013). Dit impliceert ook de betrokkenheid van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Het 

nodige toezicht is als volgt geregeld;  

De monitoring van de hele operatie ligt bij de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd 

(TSJ), het toezicht op het waarborgen van de continuïteit van zorg ligt bij de Inspectie voor de 

gezondheidszorg (IGZ) en de inspectie voor de Jeugdzorg (IJZ). De Transitie Autoriteit Jeugd 

(TAJ) bewaakt hierbij de zorginkoop tussen de gemeenten en de zorgaanbieders ook om de 

zorgcontinuïteit te bevorderen. Met betrekking tot het toezicht op kwaliteit van zorg werken 

gemeenten en inspecties samen aan een Samenwerkend Toezicht Jeugd en moeten er 

landelijke afspraken komen. 

Het jaar 2014 wordt aangemerkt als overgangsjaar en op 1 januari 2015 wordt in alle 

gemeenten volgens de nieuwe jeugdwet gewerkt. Discussies op de website van Binnenlands 

Bestuur laten zien dat zowel gemeenten als zorgaanbieders niet allemaal even blij zijn met de 

transitie van de Jeugdzorg naar de gemeenten. De problemen waarvoor gemeenten zich zien 

geplaatst zijn groot en de kennis van de te ontwikkelen gebieden zijn vooralsnog geen 

waarborg voor een naadloze overgang (Skipr, 2014). Met de transitie wordt  de werkelijke 

transformatie voorbereid en ook al ingezet. Er worden per gemeente maar ook landelijk 

monitoren met indicatoren ingericht die moeten aangeven of de gewenste beweging is ingezet 

en wat hiervan op korte termijn de resultaten zijn.  

Tegelijk met het doorvoeren van deze decentralisatie ziet de Rijksoverheid bij het ten uitvoer 

brengen van deze transitie redenen om flink te bezuinigen. De Rijksoverheid  gaat er hierbij 

van uit dat er met het inzetten van het nieuwe beleid meteen al efficiency winst behaald zal 

worden en dat er besparingen zullen worden gerealiseerd (VNG, 2014, interview jurist VWS). 

Zo wordt bij het doorvoeren van de decentralisatie meteen een budget korting toegepast en 

berekend ook over de komende jaren. In 2015 is dat € 120 miljoen, in 2016 is dat € 300 

miljoen en vanaf 2017 geldt een structurele korting van € 450 miljoen. Op een macrobudget 

van circa € 3,6 miljard betekent dat over de achtereenvolgende jaren een korting van ongeveer 
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3,5%, 8,5% respectievelijk 12,5%. Dit is aanzienlijk en zet vanaf het begin de in zich zelf 

verdedigbare transitie en transformatie behoorlijk onder druk.  

In deze voor de gemeente nog experimentele fase waarin de kennis nog moet worden 

opgebouwd en de jeugdhulp opnieuw moet worden ingericht en er voor het eerst met 

zorginkoop van de jeugdzorg wordt gewerkt, is de vraag of de Rijksoverheid hier integer en 

moreel juist handelt wel op zijn plaats.  

In juli 2014 reageert het kabinet in een voortgangsrapportage op signalen, die de Transitie 

commissie Stelselherziening Jeugd in haar vierde rapportage afgeeft, dat de zorgcontinuïteit 

in gevaar komt omdat het inkopen en contracteren van zorg voor het jaar daarna te traag 

verloopt. Het kabinet stelt dat gemeenten aan zet zijn en maant de gemeenten haast te maken 

met het maken van zorginkoop afspraken. Als zij dit niet doen kan de zorgcontinuïteit voor 

het jaar 2015 niet worden gegarandeerd. Dat zou een niet wenselijke ontwikkeling zijn. 

 

Ondertussen vinden onder hoge druk ontwikkelingen in het veld plaats en zien gemeenten 

zich in de praktijk geplaatst voor de taak de jeugdwet uit te voeren, te onderhandelen met 

zorgaanbieders en zorgverzekeraars, zorg in te kopen, zorgcontinuïteit te waarborgen, een 

beweging in te zetten tot normaliseren en ontmedicaliseren, inzetten op eigen kracht en vooral 

maatwerk te leveren waar dat nodig is (MvT, 2015). 

 

figuur 1 

 

Gemeenten staan hierbij voor de moeilijke taak om met minder middelen, zonder veel kennis 

van zaken, binnen een zorgafschalend beleidskader passende zorg en maatwerk en 

tegelijkertijd  ook besparingen te realiseren.  

 

4. 4 De transformatie belicht 

In de transformatie gedachte krijgt de hele transitie haar eigenlijke betekenis. De 

transformatie is eerder in dit onderzoek (zie par. 3.1 en 4.2)  al omschreven als het inzetten op 

Ontschotting van geldstromen biedt gemeenten meer mogelijkheden voor integrale en daarmee 

effectievere hulp aan jeugdigen en gezinnen. Gemeenten zijn door de decentralisatie beter in staat om 

integraal beleid te ontwikkelen en maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaande van 

de mogelijkheden (eigen kracht) en de behoeften van individuele jeugdigen en hun ouders. 

       Memorie van Toelichting Jeugdwet 2015 
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preventie en normalisering zo vroeg mogelijk in het aanvraagproces met de bedoeling een 

verschuiving op gang te brengen van dure specialistische zorg naar de goedkopere minder 

gespecialiseerde zorg. De jeugdhulp is vanaf 2015 minder gericht op zorg en meer op 

participatie (Jeugdwet, 2015). In plaats van een recht op zorg van ouders en kinderen hebben 

gemeenten in dit nieuwe stelsel een jeugdhulpplicht.  Hier is sprake van een paradigma 

wisseling. Deze paradigma wisseling hangt samen met de analyse dat het huidige systeem 

teveel probleemgestuurd functioneert.  In de woorden van Emeritus hoogleraar Grondslagen 

van het Maatschappelijk Werk Hans van Ewijk; er moet meer worden ingezet op het 

voorkomen van het ontstaan van problemen . Ook prof. Hermanns, die in dit verband de 

opvoeding en het opgroeien naar voren schuift zal het hiermee eens zijn. Beiden vinden dat de 

Jeugdzorg in Nederland in vergelijking met de ons omringende landen te veel probleem 

gestuurd wordt en dat we er eerder bij moeten zijn in het proces van opvoeden en opgroeien.  

Om de transformatie op gang te brengen is het dus van groot belang dat er wordt ingezet op 

het verlenen van goede zorg in een zo vroeg mogelijk stadium. Vragen hierbij zijn 

bijvoorbeeld; wanneer en waar moet dat gebeuren, door wie moet dat gebeuren, wat is 

hiervoor nodig en is dat wat nodig is ook daadwerkelijk beschikbaar?   

 

4.5  Opbouw van het domein jeugdhulp en toegang 

Laten we eerst kijken naar de opbouw van het domein van jeugdhulp die is vormgegeven door 

middel van onderstaande interventie piramide (zie figuur 2). Voor het onderste segment van 

de piramide is geen jeugdhulp nodig. Een kleiner deel van de kinderen en hun ouders redt het 

hiermee niet en heeft meer nodig. Dat betekent dat er dan hoger in de piramide naar passende 

hulp wordt gekeken. Dit heet opschalen Zij kunnen dan een beroep doen op een duurdere 

voorziening die door de gemeente is ingekocht bij een zorgaanbieder of kan worden 

ingekocht met een budget dat het kind van de gemeente krijgt toegewezen. Het omgekeerde 

kan ook het geval zijn. Als de ingezette zorg goed heeft gewerkt dan kan er worden 

afgeschaald, dat betekent dat er weer een lichtere vorm van zorg meer onderuit de piramide 

wordt geadviseerd of dat de hulp wordt afgesloten omdat het gezin op eigen kracht weer 

verder kan. De specialistische zorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering is de zwaarste 

vorm van zorg. Voor de kosten van de ingezette zorg geldt hetzelfde. De zorg onderin de 

piramide is het goedkoopst en meestal ook vrij toegankelijk. De zorg boven in de piramide is 

het duurst en daartoe moet evenals in het niveau daaronder worden bepaald of dit voor het 
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kind passende zorg is. Uiteindelijk bepaalt de gemeente of deze zorg wordt toegewezen en 

maakt haar besluit kenbaar in een beschikking.  

Het proces van initiëren dat een kind maatwerk nodig heeft en het bepalen welke zorg dan 

passend is voor het betreffende kind noemt men "het leveren van maatwerk". 

We zullen in Hoofdstuk 5 zien wat hiermee door de wetgever is beoogd en hoe dat volgens de 

wet moet worden vastgesteld. Dit is vanuit zorgethisch perspectief zeer interessant maar 

hierover ook later meer. 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 figuur 2 

  

Voor de opvolging van de intensiteit van aandacht en hulp moet de piramide van beneden 

naar boven worden gelezen. Voor elk kind voor wie een hulp- of ondersteuningsvraag wordt 

ingediend en moet worden afgewogen welke hulp hij/zij nodig heeft begint onder in de 

piramide. Deze afweging wordt vormgegeven bij de toegang tot jeugdhulp. 

In het transitieplan wordt gesproken over "toeleiding tot passende hulp".  Het gaat hier om 

een laagdrempelige en herkenbare toegang waar zowel de loketfunctie als het beoordelen van 

de urgentie (triage) en de doorverwijsfunctie worden ondergebracht. Daarnaast kan het ook 

om collectieve voorzieningen gaan zoals eenvoudige advies en opvoedingsondersteuning. Dit 

impliceert dat er zoiets als een toegang moet bestaan waar vervolgens wordt bepaald wie er 

voor welke zorg in aanmerking komt en waarom. 

maatwerk 
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tische 

jeugdhulp, 

jb en jr 

jeugdhulp 
ondersteuning, hulp en zorg 
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          eigen kracht & sociale omgeving  
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Deze toegang is in gemeenten verschillend vormgegeven. Hoewel de termijnen voor deze 

procedure in de jeugdwet ontbreken schrijft artikel 2.8 van de jeugdwet voor dat gemeenten 

dit proces in hun verordeningen moeten regelen. Veel gemeenten doen dat door middel van 

wijkteams, andere gemeenten besteden dat uit aan Centra voor Jeugd en Gezin. Er zijn ook 

gemeenten die dit hebben vormgegeven in loketten waar kinderen en hun ouders terecht 

kunnen. Professionals die bij de toegang tot hulp of ondersteuning werkzaam zijn worden 

geacht generalistisch te werken. Dit betekent dat zij integraal moeten kijken naar alle 

levensdomeinen waarop zij vervolgens met kinderen en hun ouders moeten ontdekken of en 

waar er problemen zijn. Bij een hulpvraag begint men onderin de piramide en wordt eerst 

gekeken of men er op eigen kracht uit kan komen of dat lichte ondersteuning bij en 

bevordering van het opgroei- en opvoedklimaat nodig is. Inzetten op participatie, preventie of 

activering van de sociale omgeving kan een oplossing bieden bij dreigende problematiek.  

Lukt dat niet dan wordt hoger in de piramide gekeken naar passende hulp en ondersteuning. 

 

4.6 Maatwerk en het speelveld 

Uit voorgaande beschrijvingen is duidelijk geworden dat het vaststellen van maatwerk en 

passende zorg zich afspeelt in een speelveld waarin diverse krachten werkzaam zijn. Deze 

krachten oefenen invloed  uit op de ruimte waarbinnen en de wijze waarop het maatwerk 

wordt gewogen. Het lijkt zinvol in het kort het speelveld waarbinnen het maatwerk moet 

worden toegepast nog eens duidelijk te schetsen zodat er een goed inzicht ontstaat in de kern 

van de problematiek die in dit onderzoek wordt beschreven. 

We zetten de krachten in deze paragraaf op een rijtje en benoemen de invloed die ze hebben 

op maatwerk en passende zorg. 
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In boven geconstrueerd speelveld is maatwerk gesitueerd en onderhevig aan het appel van de 

verschillende krachten die in hetzelfde speelveld invloed uitoefenen. Al deze krachten hebben 

een eigen agenda die zich lastig tot elkaar verhouden. 

De bedoeling van de transitie is het zorgvuldig overhevelen van de jeugdzorg naar het 

gemeentelijk domein. Daar moet echter meteen een transformatie worden ingezet waarin het 

beleid, geformuleerd in de MvT bij de jeugdwet, in praktijk wordt gebracht. Dit betekent dat 

gemeenten zonder dat zij kennis en ervaring hebben van en op het gebied van de jeugdzorg 

meteen al moeten ontzorgen , normaliseren en demedicaliseren. Dwars daar doorheen lopen 

de budgetkortingen die bij de aanvang van de transitie door het rijk zijn opgelegd. Deze 

zorgen ervoor dat er in de experimenteerruimte direct efficiencykortingen moeten worden 

gehaald. Dit is een spanningsvolle en risicovolle situatie voor gemeenten.  

In deze situatie worden professionals in de gemeenten geacht afgewogen maatwerk te leveren 

zonder dat zij gedegen kennis en ervaring hebben van het vakgebied. Als zij die kennis wel 

hebben is  het de vraag in hoeverre zij in dit speelveld van bezuinigen, ontzorgen 

normaliseren, demedicaliseren nog ruimte kunnen vinden om tot individueel afgewogen 

maatwerk te kunnen komen. In het speelveld is te zien is dat het maatwerk onder druk staat. 

De vraag die hier  met recht gesteld kan worden is hoe maatwerk tegen deze achtergrond 

opgevat moet worden en wat je hiervan in deze context kunt verwachten van het vaststellen 

van passende zorg zoals dat in de memorie van toelichting is beoogd als er tegelijkertijd ook 

bezuinigd moet worden. De eigenlijk vraag is hier wie bepaalt op welk moment en op welke 

wijze wat passende zorg en maatwerk is? Dit is een precaire vraag omdat, zoals we zojuist 

hebben gezien, dit maatwerk moet worden bepaald in een speelveld waar tegelijkertijd ook 

bezuinigingen moeten worden gerealiseerd. Dit maakt maatwerk een dubieus instrument 

waarmee zowel passende zorg als ook bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd waarvan de 

combinatievariant is bezuinigingen op passende zorg. De vraag dringt zich hierop wat er door 

de wetgever met maatwerk is beoogd. We zullen hier in Hoofdstuk 7 op ingaan. 

 

In het volgende hoofdstuk zullen we het conceptuele raamwerk nader uitwerken en een aantal 

centrale begrippen definiëren. Dit is nodig om verderop in dit onderzoek op de juiste manier 

de uitvoering van het wettelijk kader onder het gemeentelijk regime in de praktijk nader te 

kunnen bekijken. Ook is dit noodzakelijk om legitimatie te kunnen vinden voor de werkwijze 

zoals die nu door gemeenten wordt toegepast. 
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HOOFDSTUK 5 CONCEPTUEEL RAAMWERK 

 

5.1  Inleiding 

Dit onderzoek is een empirisch-geinformeerd conceptueel onderzoek waarin met behulp van 

een zorgethisch perspectief naar de uitwerking van het begrip maatwerk in de jeugdzorg 

wordt gekeken. De "corebusiness" is te kijken naar de praktische uitvoering van de jeugdwet 

en dan specifiek ten aanzien van de betekenis voor goede zorg met betrekking tot de 

positionering van maatwerk in de toegang tot jeugdhulp. Klopt hierin de praktische uitvoering 

van maatwerk met de wijze waarop dit is omschreven in de memorie van toelichting bij de 

jeugdwet. Ook het neoliberalisme, morele oordeelsvorming en legitimatie zijn centrale 

begrippen die hierin aandacht moeten krijgen. 

Er is veel literatuur verkend om tot een uiteindelijke betekenis van de begrippen te komen. Dit 

heeft ook geleid tot een beter begrip van de geconstateerde problemen. 

In dit hoofdstuk wordt het conceptueel raamwerk verder uiteengezet. In par. 5.2.1, 5.2.2 en 

5.2.3. staan we stil bij de genoemde centrale begrippen en kijken we naar verschillende visies 

op het concept maatwerk. Naar aanleiding van een interview met een senior jurist bij het 

ministerie van VWS die heeft meegeschreven aan het wetgevingstraject voor de Jeugdwet 

proberen we in par. 5.3 te achterhalen wat door de wetgever is beoogd met maatwerk.  Par. 

5.4 gaat in op de zorgethische inkadering van dit onderzoek.  Dit is van cruciaal belang om in 

hoofdstuk 7 een  goed beeld te krijgen van de kansen en de risico's van de wijze waarop 

maatwerk in de praktijk onder het gemeentelijk regime wordt toegepast. 

        

5.2. Definities 

In het overheidsbeleid  is het neoliberale gedachtegoed terug te vinden. Dit gaat uit van 

rationeel en autonoom handelende individuen bij wie het individuele eigen belang centraal 

staat ( Benning&Egberts , 2015).  

Binnen dit neo liberale gedachtegoed past ook de decentralisatie van  de jeugdzorg naar het 

gemeentelijk sociaal domein waarbij een groot beroep moet worden gedaan op de eigen 

kracht en het sociaal netwerk van ouders en kinderen. Tegelijkertijd wordt er een forse 

bezuiniging uitgevoerd op de beschikbare financiële middelen. Het concept maatwerk moet 

borgen dat kinderen passende zorg krijgen. Het is van belang ons eerst te verdiepen in de 

verschillende visies op maatwerk. Van daaruit kunnen we dan kijken naar waar in het 



Masterthesis Ina Vijzelman-Waarheid, 21062016 ."Het mysterie van het Maatwerk in de Jeugdhulp". studentnr.: 1007351.  23 

 

zorgproces op welke wijze het maatwerk tot stand komt om daarna te onderzoeken hoe 

hiervoor maatschappelijke en politieke legitimatie wordt gevonden.  

 

5.2.1.  Maatwerk 

Maatwerk (customization), zegt de Nederlandse online encyclopedie, is erop gericht 

producten en diensten af te stemmen op de persoonlijke wensen van de klant.  De term is 

afkomstig uit het economisch begrippenkader en wordt vaak in één adem genoemd met 

klantgerichtheid (Minville, 2014). Hoewel deze term goed past in een maatschappij waarin 

het genoemde neo liberaal mensbeeld de boventoon voert, waar mensen snel en perfect, dus 

op maat bediend willen worden kan het concept "customization" vanwege de complexiteit van 

de zorgsector niet zomaar worden overgenomen in "healthcare" zegt Minville. Ook wordt in 

dit artikel de vrees geuit dat maatwerk in de zorg tot hogere kosten zou leiden. 

Een onderzoek van de Erasmus School of Economics van Benning en Dellaerts (2012) 

daarentegen toont aan dat maatwerk in de zorg goed toepasbaar is, niet duurder hoeft te zijn 

en zelfs kan leiden tot lagere kosten. Patiënten konden bij de vormgeving van nazorgtrajecten 

na een behandeling vanwege borstkanker zelf een keuze maken tussen duurdere en 

goedkopere nazorgprogramma's. Het programma dat het meest werd gekozen bleek 

goedkoper te zijn dan het gebruikte standaard programma. 

Ook de visie van Herman van de Werfhorst (2015) en Jaap Dronkers (2016) over maatwerk in 

het onderwijs is interessant. Zij vrezen dat door het afschaffen van de CITO toets in het 

onderwijs leerlingen zijn overgeleverd aan het subjectieve oordeel van de leraar en dat 

kinderen uit de lagere milieus hiervan de dupe zullen worden. Dronkers wijst er hierbij op dat 

al sinds 1960 bekend is dat  het niveau-advies in het onderwijs gevoelig is voor ouderlijke 

achtergrond. Volgens van de Werfhorst is sociale gelijkheid eerder gebaat bij 

gestandaardiseerde leerlijnen en toetsing dan bij maatwerk. 

Interessant is om hierbij de visie van Paul Frissen te betrekken. Hij vreest evenals van de 

Werfhorst dat in dit neoliberale bestel maatwerk, in combinatie met het streven naar 

autonomie, ook kan worden gezien als een roep om verdere individualisering.  

Ook Paul Verhaege sluit hierbij aan. Hij hekelt in zijn boek  "Identiteit" de neoliberale 

waanzin (Verhaege, 2012) die volgens hem totaal uit de hand is gelopen en leidt tot steeds 

verder gaande individualisering en tot het najagen van succes en geluk die ziekmakend is en 

ons van onze identiteit beroofd.  Hiermee zegt hij dat individueel maatwerk niet gerealiseerd 
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kan worden binnen een neoliberaal bestel waar autonomie de boventoon voert. Maatwerk zal 

worden ingezet om het eigen belang te dienen en zal leiden tot grotere sociale ongelijkheid. 

Hierop aansluitend  plaatst de RVS (2016) onder anderen maatwerk in een perspectief van 

strategische, professionele en procedurele complexiteit waarin zij erop wijzen dat dergelijke 

brede omschrijvingen ruimte laten voor allerlei invullingen.  

Maatwerk zoals de gemeente dit moet toepassen zou goede zorg kunnen opleveren maar moet 

wel in samenspraak worden vastgesteld. Illya Soffer, directeur van Ieder(in) (landelijk 

netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte) zegt hierover: " Maatwerk in 

de Wmo: dat klinkt mensen met een beperking als muziek in de oren. Want zij voelen zich met 

hun zorgvraag pas echt serieus genomen wanneer ze werkelijk in samenspraak een passend 

aanbod aan zorg of ondersteuning krijgen. Bij gemeenten heeft het woord maatwerk 

daarentegen een heel andere klank gekregen. Onder maatwerk worden daar dure en 

specialistische voorzieningen voor zorg en ondersteuning verstaan, die pas worden toegekend 

nadat eigen kracht, mantelzorg, vrijwilligers en collectieve voorzieningen zijn uitgeput en niet 

toereikend blijken. Als er niks anders meer op zit, past maatwerk. Maatwerk als eindstation 

van een bureaucratische marsroute". (Soffer, 2016) 

Pauline Meurs (2015) worstelt in deze context met het gelijkheidsbeginsel.  Zij spreekt in haar 

artikel "Maatwerk en willekeur" (2013) over haar vrees dat er door maatwerk een niet 

gelegitimeerd verschil (willekeur) ontstaat in de omvang van zorg die burgers ontvangen. Met 

niet gelegitimeerd bedoelt zij dat dit verschil geen rechtvaardigingsgrond kent.  

In hetzelfde artikel zoekt ze voor dit dilemma steun bij rechtssocioloog Marc Hertogh. 

Hertogh zegt dat het hier niet zozeer gaat om handhaving van dit gelijkheidsbeginsel maar 

meer om de vraag hoe hier in concrete praktijken invulling aan wordt gegeven. Het is dus niet 

alleen een normatieve maar vooral een empirische kwestie. Hoewel regels en richtlijnen in de 

samenleving op basis van normen en waarden en tradities worden ingevuld integreert hij nu 

de normatieve regels met de empirie en spreekt hij over het concept van situationele 

gelijkheid. Het gaat hem hier om invulling van het gelijkheidsbeginsel vanuit de concrete 

zorgpraktijken (Hertogh, 2006) op een zodanige manier dat deze concrete invulling verschil 

legitimeert.  

Samenvattend is over maatwerk gezegd dat hoewel het lijkt alsof maatwerk in de zorg leidt 

tot meerkosten dit niet zo hoeft te  zijn en het tegendeel zelfs het geval kan zijn mits je de 

betrokkenen een eigen keuze geeft. Maatwerk dat plaats vindt in een omgeving waar 

normativiteit een rol speelt kan leiden tot subjectieve oordelen en tot verschillen. Het 
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legitimeren van deze verschillen is een voorwaarde voor het bestaan ervan en wordt 

acceptabeler daar waar het in samenspraak met cliënten situationeel wordt vastgesteld. 

Als cliënten zelf geen inspraak hebben over hoe het maatwerk moet worden ingezet wordt 

maatwerk een dubieus instrument in de handen van anderen. Geen prettig idee in een 

neoliberaal bestel waar grote waarden als individuele vrijheid, rationaliteit en  autonomie de 

boventoon voeren. Dit opent de mogelijkheid tot machtsmisbruik, zelfverrijking en 

marginalisering (Tronto, 2009). 

 

5.2.2. Morele oordeelsvorming 

Als er geen regels en richtlijnen zijn in een situatie waar maatwerk geleverd moet worden en 

het verschil dat inherent is aan het bieden van maatwerk moet worden gelegitimeerd en dit 

maatwerk moet, zoals bij de toegang tot jeugdzorg, worden vastgesteld door deels 

ondeskundige professionals die bij de toegang uitmaken of je wel of geen hulp krijgt, hoe 

borg je dan dat dit maatwerk op een goede manier tot stand is gekomen? Het enige kompas 

wat je daarbij nog ter beschikking staat is het morele kompas. Meer maatwerk en minder 

protocolleren vraagt om praktische wijsheid, moreel oordeelsvermogen (CEG, 2016) en 

ethische reflectie. De vraag die hier centraal staat is; is datgene wat je doet ook het goede om 

te doen? Dit is de vraag naar het moreel juiste handelen. Moreel juist handelen is recht doen 

aan de ander en deze zo min mogelijk schade toe brengen. Een handeling is moreel juist als 

hij recht doet aan de ander en voldoende rekening houdt met de rechten, belangen en wensen 

van betrokkenen. Moreel onjuist handelen is in strijd met een principiële norm die de centrale 

belangen van anderen raakt juist in hun kwetsbaarheid (Vorstenbosch, 2005).  

Dit brengt ons in aanraking met de normen en waarden van anderen waarmee we rekening 

moeten houden als we zorgvuldig willen handelen (Ellen Dingemans, 2015). Je zou kunnen 

zeggen dat het werk van sociale professionals waarden geladen is. van Ewijk en Kunneman 

spreken hier van normatieve professionalisering. In beginsel gepositioneerd tegenover 

technische en instrumentele invulling van professionele kennis en deskundigheid ter 

bescherming van de ethische en morele inzet van professioneel handelen. Kunneman werkt in  

in zijn rede bij het aanvaarden van het persoonlijk ordinariaat Sociale filosofie en theorie en 

praktijk van normatieve professionalisering aan de UvH, normatieve professionalisering uit 

tegen de achtergrond van de grote neoliberale waarden als individuele vrijheid, rationaliteit en  

autonomie. Hierin geeft hij aan bezorgd te zijn over de complexiteitsreductie die de praktijken 

van deze grote waarden tot gevolg hebben. In de zorgpraktijken waar het respect voor de 
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kleine waarden als afhankelijkheid en kwetsbaarheid voorwaarden scheppend is voor een 

menswaardig bestaan, dreigen deze  kleine waarden te worden weggevaagd, ze worden niet 

meer (h)erkend en het neoliberale systeem is dan ook niet meer vanuit deze waarden aan te 

spreken.  

Ook komen we in onze zoektocht naar het moreel juist handelen Kant tegen die met het 

categorisch imperatief een uniformeerbaarheidseis formuleerde, die inhoudt dat een morele 

regel waar we ons naar richten door iedereen gevolgd zou moeten kunnen worden zonder met 

zichzelf in tegenspraak te komen.  

In dit onderzoek zal ik gezien het onderwerp niet uitgebreid ingaan op de ins en outs van 

normatieve professionalisering. Wel zullen we ontdekken dat we normatieve 

professionalisering kunnen inzetten bij de verkenning van het concept maatwerk met name 

om te komen tot een juiste morele oordeelsvorming, reflectie en responsiviteit bij de toegang 

tot de jeugdzorg waar het concept maatwerk is gepositioneerd. 

Omdat normatieve professionalisering z'n oorsprong vindt in de zorgethiek, zullen we hier bij 

de paragraaf over de zorgethische inkadering meer aandacht aan besteden.  

 

5.2.3 maatschappelijke en politieke legitimiteit 

Met de decentralisatie van de jeugdwet gaat het in gemeenten om het vinden van oplossingen 

voor complexe problemen. Zoals we hebben gezien in par. 5.2.1. is legitimiteit hierbij een 

issue. Legitimiteit betekent volgens het Koenen woordenboek draagvlak, rechtvaardiging.  In 

ons democratisch bestel gaat het zowel om maatschappelijke als om politieke legitimiteit. 

maatschappelijke en politieke legitimiteit draait om vraagstukken over macht, 

verantwoordelijkheid en verdeling van middelen. Toegespitst op dit onderzoek zijn de 

leidende vragen hierbij hoe er politiek rechtvaardiging wordt gevonden voor de decentralisatie 

waarbij de verantwoordelijkheid voor de verdeling van middelen naar de lokale overheid gaat 

(Verwey-Jonker, 2015) maar ook hoe er maatschappelijk rechtvaardiging wordt gevonden 

voor het ontstaan van verschil (Meurs, 2013) en wie hiervoor verantwoordelijk is.  

In het onderzoek van Verwey-Jonker, vinden we als antwoord op de politieke legitimiteit dat 

er aan de decentralisatie een democratisch proces ten grondslag heeft gelegen en dat in dit 

proces lokale overheden hun committent  hebben uitgesproken met betrekking tot deze 

ontwikkeling, al was dat niet van harte (Vijzelman, 2014). Vervolgens zien we in de 

gemeenten dat de burgers zelf actiever worden en dat gemeenten regionaal gaan samenwerken 

waardoor lokale gemeenteraden steeds minder betrokken zijn bij besluitvorming over 
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belangrijke onderwerpen in het sociaal domein. Verder is het vertrouwen in de lokale politiek 

door de jaren heen gedaald en is ook de partijpolitiek minder populair geworden. Dit heeft 

consequenties voor het functioneren van de lokale politiek (Witteveen, 2014).  

Als de lokale democratie niet goed functioneert hoe zit het dan met de legitimiteit van de 

besluitvorming over bijvoorbeeld de verdeling van zorg, het invullen van maatwerk en de 

verantwoordelijkheid voor kwaliteit van zorg?  

Rob Gilsing et al (2015) stellen in hun Essay "De gemeenteraad in een nieuwe rol"  dat de 

vraag hoe in de praktijk vormen van participatieve democratie op een goede manier kunnen 

worden verbonden aan besluitvormingsmechanismen van de representatieve democratie,  een 

kernthema is op de lokale democratie agenda. In veel gemeenten worden initiatieven opgezet 

om hiermee samen met gemeenteraden en betrokken inwoners te experimenteren en vorm aan 

te geven. 

Burgerparticipatie is zeker toe te juichen maar er zitten ook vraagtekens aan. Zo kunnen we 

ons afvragen welke burgers participeren en wat hiervan de gevolgen kunnen zijn voor de 

verdeling van macht en middelen. 

 

5.3 Maatwerk vanuit de visie van de wetgever 

Omdat we in dit onderzoek de praktische toepassing van het concept maatwerk willen toetsen 

aan de letter en de geest van de Jeugdwet is het van belang te weten hoe de wetgever het 

concept maatwerk nu heeft bedoeld. Hiertoe heeft een interview plaatsgevonden met een 

senior jurist bij VWS die zelf heeft meegeschreven aan de Jeugdwet.  

In eerste instantie meldt de jurist dat de term maatwerk in de wet zelf niet voorkomt. 

Daarentegen wordt de term in de MvT meerdere malen genoemd. Wat heeft VWS nu beoogd 

te bewerkstelligen met het invoeren van de term maatwerk? In dit interview wordt duidelijk 

dat het ministerie in de opzet van de Jeugdwet heeft geworsteld met de ruimte die er moest 

zijn voor gemeentelijke beleidsvrijheid.  'Het was echt taboe om de toegang dicht te regelen 

omdat dat juist één van de gewraakte punten was in de wet op de Jeugdzorg'.  

Om maar niet de schijn te wekken van enig verband met deze wet wilde men zelfs in de 

nieuwe jeugdwet geen begrippen overnemen. Het feit dat er zoveel mogelijk is opengelaten 

maakt het lokaal nu meer mogelijk om maatwerk te bieden. Hierbij zijn gemeenten zelf 

verantwoordelijk voor hoe ze dit invullen. VWS heeft gezegd dat als gemeenten in staat zijn 

sneller de juiste zorg in te zetten dan is dat efficiënter en kan er ook wel een korting op de 

over te hevelen gelden worden gerealiseerd. Maar als de gemeente vervolgens maatwerk 
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vertaald als de goedkoopste oplossing is dat niet wat VWS in de MvT met maatwerk heeft 

beoogd. 'Maatwerk is kijken naar de individuele situatie en dan bepalen wat hier 

zorginhoudelijk nodig is. Maatwerk en de efficiëntie kortingen zijn niet bedoeld om op 

individueel niveau op voorhand minder zorg in te zetten want dan lever je geen maatwerk 

meer'. VWS heeft wel beoogd de jeugdhulp, waarin vanuit een probleem gestuurd systeem te 

vaak veel te zware zorg is ingezet, te normaliseren en daar kan wel winst zitten terwijl je toch 

maatwerk toepast. 

VWS geeft wel duidelijk aan in het interview dat maatwerk natuurlijk niet het enige 

sleutelwoord is in de transformatie gedachte. Het gaat nadrukkelijk ook om preventie en 

misschien raakt het wel aan het taboe van opvoeden. 'Moeten wij ons als overheid bemoeien 

met hoe wij hier in Nederland kinderen opvoeden'? We zijn het erover eens dat er wat dat 

betreft nog wel het nodige kan worden verbeterd. De bedoeling is dat als het inzetten op 

preventie goed van de grond is gekomen dit zou moeten leiden tot het minder vaak inzetten 

van duurdere zorg. Natuurlijk moet specialistische hulp altijd wel beschikbaar blijven omdat 

je situaties houdt waarover geen discussie mogelijk is omdat de veiligheid en het belang van 

het kind pregnant in het geding is. Maar als we in de hele samenleving meer aandacht hebben 

voor de wijze waarop wij omgaan met kinderen, hoe we ze opvoeden en hoe ze opgroeien, en 

mensen meer ondersteunen in hun zoektocht de juiste dingen te doen,  dan kunnen we 

wellicht bouwen aan een samenleving die minder probleem gestuurd is en meer uit gaat van 

de mogelijkheden die mensen hebben. Het feit dat er bij de WHO in een nieuwe  definitie van 

gezondheid ook meer wordt uitgegaan van positieve gezondheid (Machteld Hubert, 2011) zal 

hierbij zeker helpen. 

 

5.4  Zorgethische inkadering. 

Zorgethiek is een ethische stroming die uitgaat van zorg als menselijke praktijken en daaruit 

consequenties trekt voor de ethiek als discipline. (TjongTjinTai, 2014). Aan de basis van de 

zorgethiek staat de ontdekking van de Amerikaanse onderzoekster Carol Gilligan. Zij 

ontdekte in onderzoeken naar morele ontwikkeling dat meisjes, anders dan jongens, in morele 

dilemma's geneigd zijn oplossingen te zoeken waarin communicatie, responsiviteit en relaties 

een belangrijke plaats innamen (het Heinz dilemma). Jongens daarentegen bleken het 

dilemma meer te benaderen op basis van een empirisch vastgestelde waardenschaal die 6 

stadia kent waarbij rechtvaardigheid een grote rol speelde. Naast deze gangbare 

waardenschaal voor emotionele ontwikkeling die haar leermeester Lawrence Kohlberg 
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hanteerde plaatste Gilligan een andere morele stem die argumenteert op basis van zorg als 

hoogste principe die zij zorgethiek noemde. De filosofie van de zorgethiek integreert  allerlei 

aspecten van moreel handelen. Zo neemt zij belangrijke ideeën op van bijvoorbeeld 

Aristoteles ( morele juistheid van de handelingen), Kant (het categorisch imperatief), en 

Hume (het belang van oorzakelijkheid, kennis en empirie) (Vorstenbosch, 2005, 

collegemateriaal premaster,2014). Bij de benadering van morele vragen wordt in de 

zorgethiek uitgegaan van concrete praktijken (empirie) waarin relaties die concrete 

verantwoordelijkheden hebben erg belangrijk zijn en waarin op basis van responsiviteit de 

verleende zorg wordt geëvalueerd. Zorgethiek opereert op basis van individuele gerichtheid 

en contextgebondenheid om zo te ontdekken wat goede zorg is in die specifieke particuliere 

situatie (visie Utrechtse vakgroep van zorgethici, 2015). Met een vanuit interdisciplinaire 

discussies normatief geladen kader (conceptueel en empirisch onderzoek) richt de zorgethiek 

zich op de geleefde ervaring, de zorgpraktijken en de maatschappelijke ordening. Zorgethiek 

heeft hierbij oog voor sleutelbegrippen als relationaliteit, contextualiteit, affectiviteit, 

practices, kwetsbaarheid, lichamelijkheid, aandacht voor macht en positie, en betekenis en 

zin. Door middel van specifieke vormen van kwalitatief onderzoek worden vanuit het 

zorgethisch perspectief inzichten op gedaan over het moreel goede dat verschijnt. 

  

Hoe kunnen we maatwerk nu invullen vanuit een zorgethisch perspectief?  Het zal niemand 

verbazen dat het toepassen van maatwerk zoals het door VWS in de MvT bij de jeugdwet is 

beoogd, past binnen het perspectief van de zorgethiek. Ik kan dan ook zonder aarzeling 

zeggen dat de zorgethiek de visie op maatwerk invult als het individueel contextgebonden 

vaststellen van wat goede zorg is in de gegeven particuliere situatie (Vorstenbosch, 2005, van 

Heyst, 2008). In hoofdstuk 7, dat gaat over de toepassing van maatwerk in de praktijk,  zullen 

we zien dat ondanks dat VWS denkt duidelijk te zijn geweest over de bedoeling van 

maatwerk dit geen enkele garantie geeft dat het ook conform wordt toegepast. De professional 

die hier het instrument maatwerk hanteert speelt hierin een cruciale rol. Binnen de 

gemeentelijke beleidsvrijheid komen vele vormen van maatwerk voor. De vorm die door 

VWS is beoogd is echter nog een schaars verschijnsel. Hoewel de zorgethiek prachtig op een 

rij zet hoe maatwerk in de visie van deze wetenschap zou moeten worden toegepast is hier de 

grote vraag wat er voor nodig is om dit onder het huidige gemeentelijke regime te kunnen 

realiseren. Hierop zullen we in de bevindingen uitvoerig ingaan vanuit het genoemde 

zorgethisch perspectief. 
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Na de bespreking van de onderzoeksmethodiek in hoofdstuk 6 zullen we kijken naar de 

praktische diversiteit met betrekking tot de toepassing van maatwerk.
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6 METHODE 

 

In dit hoofdstuk besteed ik aandacht aan de onderzoeksmethodiek. 

Omdat ik voor deze masterthesis graag een empirische benadering wilde kiezen heb ik er over 

nagedacht de keuze van mijn onderwerp te herzien en een onderwerp te kiezen dat zich in 

deze fase beter leent voor empirisch onderzoek. Mijn motivatie om in dit stadium van de 

transformatie toch een conceptueel onderzoek te doen ligt in het feit dat ik in mijn dagelijkse 

praktijk volop bezig ben om orde te scheppen in stukken geleefde ervaring van mensen die op 

een ingrijpende manier met deze ontwikkelingen te maken hebben. Voor nu vond ik het 

ontdekken van wat er precies mis is met de toepassing van maatwerk bij de toegang tot 

jeugdhulp relevanter en een grotere prioriteit hebben en ben daarom toch bij mijn 

oorspronkelijke plan gebleven. Door het in de vorm van een conceptueel onderzoek te doen is 

het tevens toegankelijker voor een breder publiek. 

In dit hoofdstuk leg ik uit hoe dit plan is ingevuld. 

         

6.1 Onderzoeksbenadering 

Ik heb gekozen voor een  empirisch-geïnformeerd conceptueel onderzoek omdat de materie 

zeer complex is. 

Het vraagt studie om duidelijk  te krijgen hoe het zorglandschap voor de jeugd er uitziet en 

welke zaken hierbij van belang zijn. Vervolgens kunnen we begrijpen vanuit welke 

achtergrond en wijsheid en met welk doel bepaalde keuzes zijn gemaakt. Dit conceptuele 

onderzoek stelt mij in staat de realiteit te definiëren en er vervolgens vanuit een zorgethisch 

perspectief op te reflecteren. 

 

6.2 Onderzoekseenheid 

De onderzoekseenheid is de duiding van het begrip maatwerk bij de toegang tot jeugdhulp.  

Het doel hiervan is om na het onderzoek uitspraken te kunnen doen over de toepassing van 

maatwerk bij de toegang tot jeugdhulp onder het gemeentelijk regime met betrekking tot de 

de geest van de nieuwe Wet op de Jeugdhulp en de Memorie van Toelichting en wat hiervan 

de risico's en de kansen zijn. Na dit onderzoek zullen op uitnodiging van de geïnterviewde 

jurist bij VWS de  bevindingen aan de Directie Langdurige Zorg worden gepresenteerd. 

Met behulp van zoektermen is relevante literatuur gevonden. Deze zoektermen waren: 

Jeugdhulp, neoliberalisme, afweging, decentralisatie, transitie,  transformatie, toegang, 

maatwerk, maatwerkvoorzieningen, afschalen, opschalen, democratie, legitimering,  morele 
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oordeelsvorming, normatieve professionalisering,  normaliseren, demedicaliseren, monitor 

Jeugdhulp, wijkteams, Monitor transitie Jeugd en combinaties hiervan.  

 

6.3  Dataverzameling 

Dataverzameling is gebeurd door het lezen en doorzoeken van de Jeugdwet 2015 en de 

Memorie van Toelichting. Ter verkenning van de geschiedenis van de jeugdzorg, het begrip 

maatwerk, de huidige maatschappelijke context en de gang van zaken bij de toegang tot 

jeugdhulp heb ik veel soms zeer recente literatuur doorgenomen. 

 

Om begrip te krijgen over wat in de Memorie van Toelichting en in de transformatie gedachte 

door VWS is beoogd met de term maatwerk is door mij een senior jurist van VWS 

geïnterviewd die heeft meegeschreven aan de bedoelde Jeugdwet en de Memorie van 

Toelichting. 

 

Om de toepassing van de Jeugdwet 2015 en de Memorie van Toelichting aan de praktijk te 

kunnen toetsen is gebruikt gemaakt van casuïstiek uit drie bronnen, te weten 

1. De kennisbank van het Nationale Zorgnummer ( http://nationalezorgnummer.nl/) 

 Het Nationale Zorgnummer is een initiatief van Ieder(in), Landelijk Platform GGz en 

 Patiëntenfederatie NPCF. Mensen kunnen hier hun melding doen.  Het Nationale 

 Zorgnummer geeft mensen die  zorg en ondersteuning nodig hebben een stem én 

 een steun in de rug. 

 Het NZN gaf toestemming om uit de databank 2 geanonimiseerde casussen te 

 gebruiken ter onderbouwing van de praktische toepassing van maatwerk. 

2. De data van de monitor Transitie Jeugd ( http://www.monitortransitiejeugd.nl/). 

 De Monitor Transitie Jeugd is een initiatief van samenwerkende cliëntorganisaties en 

 ouderplatforms, LOC, LPGGZ, Ieder(in), Uw Ouderplatform, Zorgbelang en MEE 

 Nederland. Op 1 januari 2015 is de Monitor Transitie Jeugd van start gegaan. De 

 Monitor Transitie Jeugd zorgt dat signalen van ouders en jongeren over de 

 veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering 

 op de juiste plek terechtkomen. Bij lokale belangenbehartigers, bij gemeenten en bij 

 de Rijksoverheid. De bundeling van signalen van ouders en jongeren biedt

 waardevolle  informatie om het beleid te verbeteren. 

 De MTJ gaf toestemming om uit de databank 2 geanonimiseerde casussen te 

 gebruiken ter onderbouwing van de praktische toepassing van maatwerk. 
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3. Eigen werkpraktijk bij het Meldpunt Juiste Loket ( http://juisteloket.nl/). 

 Meldpunt voor mensen die zich van 'het kastje naar de muur' gestuurd voelen, niet 

 weten welk zorgloket voor hun zorg of ondersteuning verantwoordelijk is, en/of 

 vragen hebben over het WLZ overgangsrecht / herindicatie traject van het CIZ (de 

 groep cliënten die eind 2014 collectief is toegelaten tot de WLZ zonder verdere 

 beoordeling).  

 VWS gaf toestemming om 2 geanonimiseerde casussen te gebruiken ter 

 onderbouwing van de praktische toepassing van maatwerk. 

 

Casuïstiek is voor wat betreft het Nationale Zorgnummer en de Monitor Transitie Jeugd op 

mijn verzoek geselecteerd door mijn collega's die bij deze meldpunten werkzaam zijn. 

Hiervoor hebben zij gebruik gemaakt van dezelfde zoektermen die ook voor de 

literatuurselectie  zijn gebruikt (zie par. 6.2). Nadat de gevonden casuïstiek aan mij is 

voorgelegd heb ik daaruit een keuze gemaakt. De casuïstiek van beide meldpunten wordt 

anoniem verwerkt. Bij nader inzien heb ik geen casuïstiek van het meldpunt juiste loket 

gebruikt. De reden hiervoor is dat de registratie bij het meldpunt juiste loket op naam 

plaatsvindt van casuïstiek die ik zelf onder handen heb gehad. Dit maakt mijn betrokkenheid 

als onderzoeker minder objectief. Bij de andere meldpunten was voldoende keuze. Wel 

benoem ik soms praktische niet cliëntgebonden voorvallen met als bron het meldpunt juiste 

loket. Daar waar dat het geval is verwijs ik naar deze bron. Omdat alle opvallende informatie 

uit de meldingen anoniem wordt geregistreerd heb ik er in ieder geval voor gezorgd dat alles 

wat ik benoem navolgbaar is. 

        

6.4 Data analyse  

Data analyse heeft plaatsgevonden door een strenge oriëntatie op de onderzoeksvraag en de 

deelvragen. Hierdoor werd de gelezen literatuur naar bruikbaarheid gerubriceerd. 

Uiteindelijk bleef er een set van boeken en artikelen over van auteurs die het best in verband 

gebracht konden worden met de te onderzoeken thema's. Omdat het thema nu in andere 

onderzoekskringen (CEG en de RVS) ook in beweging is gekomen gebeurde het dat er tijdens 

het onderzoek nieuwe relevante literatuur verscheen. Literatuur die na 1 juni 2016 is 

gepubliceerd kon niet meer worden meegenomen in dit onderzoek. 

Het interview met de jurist van VWS is niet gecodeerd maar op inhoud geanalyseerd en 

verbatim uitgewerkt. In de tekst is gerefereerd aan het interview op plaatsen waar dat nodig 

was. 
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Uit de casuïstiek, waarmee ik al vóór het ontstaan van dit onderzoek in aanraking was 

gekomen, is de onderzoeksvraag ontstaan. Omdat dit laat zien hoe het misgaat met het 

maatwerk zijn hiervan een aantal voorbeelden geselecteerd en geanonimiseerd toegevoegd. 
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HOOFDSTUK 7 PRAKTISCHE UITVOERING VAN HET WETTELIJK KADER  

 

7.1 Inleiding  

In dit Hoofdstuk bekijken we hoe maatwerk wordt toegepast in de praktijk onder het 

gemeentelijk regime. De wet op de Jeugdhulp geeft gemeenten hierin beleidsvrijheid wat tot 

gevolg heeft dat deze toegang bij gemeenten op verschillende wijzen is georganiseerd. 

Hieraan zal ik kort een paragraaf wijden. 

Vervolgens zullen we kijken of we met behulp van de signalen bij de verschillende 

meldpunten en uit verschillende evaluatie rapportages kunnen ontdekken hoe gemeenten 

omgaan met het concept maatwerk bij de toegang tot jeugdhulp. We zullen zien hoe zich dat 

verhoudt tot wat er met maatwerk door de wetgever is beoogd (zie par. 5.3) en wat dit 

betekent voor goede zorg.  

 

7.2 Organisatie en uitvoering van de toegang tot jeugdhulp. 

Met ingang van 1 januari 2015 organiseren 393 gemeenten in Nederland de toegang tot en de 

uitvoering van de jeugdhulp. Door de beleidsvrijheid die gemeenten op grond van de 

Jeugdwet hebben, ontstaan hierin dan vanzelfsprekend verschillen. Er ontstaan tussen 

gemeenten echter ook verschillen in kwaliteit van de zorg, de eigen bijdragen die mensen 

voor die hulp moeten betalen, het omgaan met het persoonsgebonden budget en de omvang 

van zorg per gemeente. Uit de MvT bij de Jeugdwet kunnen we afleiden dat verschillen 

acceptabel kunnen zijn mits ze zijn afgestemd op de lokale situatie en uitgaan van de 

mogelijkheden (eigen kracht) en de behoeften van individuele jeugdigen en hun ouders.  

De vraag die we in dit hoofdstuk zullen onderzoeken is wat er nu precies gebeurt bij de 

toegang. Op welke wijze wordt maatwerk vastgesteld en door wie. Wordt hierin rekening 

gehouden met de mogelijkheden en de behoeften van individuele jeugdigen en hun ouders en 

wordt dit maatwerk door ouders en hun kinderen vervolgens ook als passende zorg ervaren? 

 

Veel gemeenten werken bij de toegang met wijkteams die bestaan uit professionals 

(specialisten) die zijn gedetacheerd vanuit instelling voor specialistische jeugdhulp of 

instellingen voor jeugd met beperkingen. Ook zijn er medewerkers van de 

jeugdgezondheidsdienst van GGD's vertegenwoordigd in de wijkteams. Sommige 

medewerkers van wijkteams zijn zelf ook uitvoerend. Andere gemeenten laten de uitvoering  

van de toegang over aan de vroegere centra voor jeugd en gezin, het ondersteuningshuis of 

een andere organisatie. Ook hier zijn de medewerkers net als in de wijkteams veelal 
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gedetacheerd vanuit specialistische moederinstellingen.  Al deze organisaties functioneren in 

de praktijk als een verlengde arm van de gemeente.  

In de volgende paragraaf  worden een aantal evaluaties belicht met betrekking tot het 

functioneren van de toegang. Tevens wordt aandacht besteed aan de consequenties die dit 

heeft voor het maatwerk dat bij de toegang vorm moet krijgen. 

 

7.3 Belangrijke evaluaties over toegang en maatwerk  

In zijn deelrapportages (2015-2016) geeft Kinderombudsman Marc Dullaert aan dat er veel 

dingen goed gaan. Zo is hij tevreden over de kwaliteit van de hulp en over de zorgcontinuïteit. 

Er worden echter ook een aantal problemen genoemd.  

- Als eerste probleem wordt genoemd dat de toegang tot jeugdhulp zorgelijk blijft. Er 

wordt gemeld dat er geen richtlijnen zijn waaraan de deskundigheid in de toegang 

moet voldoen. Hij geeft hierbij aan dat zolang de toegang niet op orde is het risico 

bestaat dat kinderen essentiële zorg niet krijgen.  

- Het tweede probleem dat de Kinderombudsman constateert is dat het lastig blijkt voor 

de wijkteams een balans te vinden tussen het aanspreken van gezinnen op eigen kracht 

en de veiligheid en wordt melding gemaakt van een verontrustend 

deskundigheidstekort bij de medewerkers van wijkteams. In verband met het aflopen 

(overgangsrecht) van oude indicaties spreekt de Kinderombudsman zijn zorg uit over 

de nieuwe indicaties die gedurende 2015 en 2016 zullen moeten worden afgegeven. 

Ook deze aanvragen voor een nieuwe indicatie komen binnen bij de genoemde 

organisaties die de toegang tot jeugdhulp bepalen. Zijn bezorgdheid wordt vooral 

gevoed door de drukkende werking van de bezuiniging op de kwaliteit van de zorg, de 

toenemende bureaucratie en het gebrek aan deskundigheid bij de toegang. 

- Als derde probleem merkt de Kinderombudsman op dat maatwerk wordt bemoeilijkt 

omdat gemeenten aanbodgericht in plaats van vraaggericht werken. Zorgelijk noemt 

hij de signalen van ouders en professionals dat gemeenten druk uitoefen om kosten te 

besparen door lichter vormen van hulp te accepteren. Uiteindelijk vraagt hij aan het 

Rijk om bij de toekenning van hulp altijd het belang van het kind voor te laten gaan en 

niet de financiële belangen van gemeenten.  

In de derde en laatste rapportage blijven de drie bovengenoemde zorgen bestaan. Nieuw punt 

is dat er  melding wordt gemaakt van wachtlijsten bij de toegang. Ouders worden hier onzeker 

van en problematiek verergert of escaleert. De Kinderombudsman roept de gemeenten op tot 
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pro actief beleid om wachtlijsten te bestrijden. Verder legt hij nogmaals de nadruk op het 

belang van het bieden van maatwerk.  

Omdat kinderen nog niet in alle gemeenten kunnen rekenen op best passende hulp van goede 

kwaliteit en die ook tijdig ontvangen heeft de Kinderombudsman samen met het 

samenwerkend toezicht jeugd een handreiking geschreven. Hierin worden basisvoorwaarden 

verwoord om de veiligheid voor jeugdigen te borgen (STJ,2016).. 

  

Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI, 2016) heeft zorgen over de toegang tot jeugdhulp. In het 

referaat waarin begin 2016 de Jeugdwet wordt geëvalueerd,  wordt in de conclusie onder 

anderen opgemerkt dat er veel vragen zijn over de totstandkoming van een goede toegang. Zij 

merken de toegang aan als een belangrijk scharnierpunt in de eerste lijn waarbij het accent 

niet moet liggen op de organisatievorm maar op de kwaliteit en de effectiviteit van de 

toegang. Het is een belangrijk scharnierpunt omdat daar op verantwoorde wijze zowel 

preventie moet worden ingezet als wel doorverwijzing moet plaatsvinden naar andere vormen 

van jeugdhulp en gespecialiseerde jeugdhulp. Zij wijzen er in hun conclusie ook op dat de 

transformatie ook een belangrijke vakinhoudelijk veranderingsproces inhoudt waar op 

gefocust moet worden. 

 

Ook de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS, 2016) heeft  in het rapport "een 

gedurfde ambitie"  een voor deze thesis belangrijke conclusie verwoord. Zij vragen aandacht 

voor een evenwichtige ontwikkeling op alle dimensies van professionaliteit en pleiten voor 

meer aandacht voor relationele en normatieve competenties in de opleiding van professionals 

die werkzaam zijn in het complexe speelveld van de Jeugdhulp.  Door het beheersen van 

kwaliteiten en vaardigheden  op het gebied van normatieve professionaliteit leidt tot het beter 

kunnen omgaan met morele dilemma's. Ook in dit onderzoek is er in par. 4.6 en 5.2.2 op 

gewezen dat professionals in een omgeving functioneren waar besluitvorming plaatsvindt 

tegen een normatieve achtergrond.  

 

In het signaal rapport 'dwalen tussen wetten en loketten" van Ieder(in), NPCF en de LPGGz 

(2016), respectievelijk netwerk voor chronisch zieken en gehandicapten, Nederlandse 

patiënten cliëntenfederatie en het landelijk platform voor Geestelijke gezondheidzorg, vinden 

we ook aanwijzingen dat het met de toegang en het maatwerk niet loopt zoals men had 

verwacht. Veel meldingen en klachten gaan over het contact met de gemeente en over de 

deskundigheid. Hoewel het aantal meldingen de periode 2015-2016 op verschillende terreinen 
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licht is gedaald, gaat dit voor jeugd niet op. Daar zijn de meldingen toegenomen. Interessant 

is  hier de bijdrage van de budgethouders vereniging Per Saldo. Zij geven aan dat er bij de 

Jeugdwet een reeks belangrijke knelpunten spelen. De procedure van aanvraag tot toekenning 

van het persoonsgebonden budget (pgb) duurt erg lang. Wachttijden kunnen met vele 

maanden oplopen. Hier is een verband te zien met het ontbreken van expertise bij gemeenten 

over jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg (GGz) en verstandelijke beperkingen. Het gevolg 

is dat er vaak te weinig of te lichte zorg wordt geïndiceerd. Daardoor is het vastgestelde pgb 

te laag om de benodigde zorg te kunnen organiseren. Hier wordt een directe link gelegd 

tussen het ontbreken van expertise en maat werk. 

 

Samenvattend kan worden gezegd dat er veel is er te doen rondom de toegang tot Jeugdhulp. 

Alle bovengenoemde organisaties hebben zorgen over de deskundigheid en de 

professionaliteit van de medewerkers bij de toegang tot jeugdhulp. Deze toegang staat onder 

druk doordat de toegang als scharnierpunt het punt is waar een accent gelegd kan worden op 

financiële belangen maar waar tegelijkertijd ook een deskundig afgewogen professioneel 

oordeel wordt verwacht en individueel maatwerk moet worden toegepast. Dit staat met elkaar 

op gespannen voet en maakt de toegang tot jeugdhulp kwetsbaar (zie ook par.4.6 en par. 5.3). 

 

In de volgende paragraaf zullen we bovengenoemde evaluaties verder inkleuren door de 

praktische ervaringen van ouders die zijn gemeld bij de verschillende meldpunten. 

 

7.4 Het keukentafelgesprek en ervaringen van ouders 

Aanvragen voor hulp en ondersteuning starten in bijna alle gemeenten met het 

keukentafelgesprek. De meeste gemeenten hebben op hun website een aanmeldformulier 

staan dat kan worden ingevuld. Sommige aanmeldformulieren vragen zo uitgebreid informatie 

op dat dit niet in verhouding staat tot de hulpvraag die mensen hebben. Van veel cliënten 

ontvangen de meldpunten dan ook signalen dat zij dit buitenproportioneel en onplezierig 

vinden vooral omdat zij niet worden geïnformeerd over wat er met deze info wordt gedaan en 

wie dit allemaal onder ogen krijgen. In verband met privacy is er dus een vraagstuk.  

Als het formulier is verwerkt volgt er een keukentafel gesprek met een professional van het 

wijkteam of een andere uitvoerende organisatie. In dit gesprek is het de bedoeling dat de 

professional een zo integraal mogelijk beeld krijgt van de situatie van de aanvrager. In de 

derde deelrapportages van de kinderombudsman "De zorg waar ze recht op hebben"  (2016, p. 

36, 37) en in de rapportages en casuïstiek van de Monitor Transitie Jeugd (jaarrapportage, 
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2015, p.5) kunnen we lezen dat ouders en hun kinderen deze keukentafelgesprekken niet altijd 

als plezierig ervaren. Ouders hebben klachten over de deskundigheid van de professionals, 

over de bejegening, hebben het gevoel niet gehoord en niet serieus genomen te worden, dat de 

problematiek niet wordt (h)erkend, dat wordt geprobeerd zorg af te schalen waar het niet moet 

en dat hun ervaringsdeskundigheid wordt genegeerd. Ouders en hun kinderen herkennen 

hierin weinig pogingen tot maatwerk en al helemaal niet in samenspraak met hen zelf. 

Onderstaand enkele reacties van ouders en een greep uit de dagelijkse praktijk van het 

Nationale Zorgnummer en van de Monitor transitie Jeugd. Onderstaande citaten en meldingen 

zijn geselecteerd uit de meldingen die in 2015 via de MTJ en het NZN zijn binnengekomen. 

 

 

Citaten van ouders
Bron: casuïstiek Monitor Transitie Jeugd (kwartaal 4)

• “Onze bezorgdheid wordt als bemoeizucht ervaren”

• “Ouders worden via die aanvraagformulieren vooraf gedwongen om met van alles 
akkoord te gaan anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.”

• “de jeugdprofessional moet een open attitude ontwikkelen en zich beter 
voorbereiden en inlezen in de wetgeving en actualiteit, daarnaast wijzen op het 
recht op onafhankelijke cliënt- ondersteuning”

• “Onduidelijk welke zorg er is voor mijn kinderen, geen passende activiteiten. 
Thuisbegeleidster is super aardig, maar weet zelf ook niet hoe het zit, heel 
vervelend!”

• “We staan op de wachtlijst voor een intake gesprek bij de opvoedondersteuner. 
Verwachting is dat we over 3 weken gebeld worden om een afspraak te maken.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw is naar ons doorverwezen. Haar zoon, die lijdt aan autisme met een tikstoornis, trekken van een obsessieve 

dwangstoornis en aandacht te kort, wordt geherindiceerd voor de Jeugdwet. De gemeente heeft al 2 

keukentafelgesprekken en  een telefonisch gesprek gedaan en een vragenlijst opgestuurd. Voor het deel begeleiding 

individueel heeft ze mondeling te horen gekregen dat het is goedgekeurd door de gemeente. Het gaat vooral om het 

gedeelte psychiatrische hulp waar de gemeente moeilijk over doet. Ze vragen mevrouw het hemd van het lijf over of 

de psychiatrische behandeling die haar zoon krijgt niet ergens anders gegeven kan worden ipv bij de psychiater. 

Bijvoorbeeld of de huisarts en school bepaalde taken niet kunnen overnemen. 

 

Mevrouw irriteert zich aan de vragenlijst die ze van de gemeente heeft ontvangen. Ze zouden suggereren dat de 

behandeling van haar zoon niet door de psychiater gegeven hoeft te worden. Er zouden veel mensen zijn in deze 

gemeente die hiermee te maken hebben. 

         casus NZN 2015 
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Jongeren en hun ouders voelen zich overgeleverd aan de toegang die niet op orde is, aan de 

bejegening en aan de macht van ondeskundige professionals van gemeenten die het blijkbaar 

voor het zeggen hebben. 

 

Ook bij het Meldpunt juiste loket komen de signalen binnen dat de toegang tot hulp en 

ondersteuning niet altijd goed verloopt.  Ouders en kinderen verwachten van een breed 

opgeleide hulpverlener (generalist) dat zij deskundig zijn op hun vakgebied en begrijpen dat 

een aanvraag voor een kind met een autisme spectrum stoornis niet is af te doen met de 

opmerking dat er wel meer lastige kinderen zijn in de wereld. Deze pogingen tot normaliseren 

maken keukentafelgesprekken voor ouders en hun kinderen tot een bron van ergernis.  

 

Uit bovenstaande meldingen wordt duidelijk dat de professionaliteit van de medewerkers bij 

de toegang tot jeugdhulp zorgelijk is. Zeker in het licht van de belangrijke positie waar zij 

belangrijke en betekenisvolle besluiten nemen in de levens van kinderen en hun ouders is 

deze professionaliteit een groot punt van aandacht. Een goede professionele beoordeling van 

de individuele situatie in zijn specifieke context ligt ten grondslag aan het verantwoord 

inzetten van maatwerk. Ook in het licht van de transformatie waarin wordt ingezet op 

normalisering en demedicalisering is dit een belangrijk aandachtspunt. 

Het is jammer dat er te weinig expertise is en dat als ik het over bv een onderwijs zorg consulent heb de regisseur 

totaal in de stress schiet. Meer communicatie!  Echt luisteren en meer empathie. Daar ontbreekt het aan. 

         melding MTJ 2016 

Wij hebben op 22 januari een herindicatie aangevraagd terwijl de gemeente begin janauri contact met ons op zou 

nemen. Onze indicatie liep af op 3 maart. Op 30 mei is eindelijk de toekenningsbeschikking binnen dit heeft enorm 

lang geduurd zodat we niemand konden uitbetalen. Ook werd bij de indicatie hiervoor gezegd dat we hetzelfde 

aantal uren konden behouden, daar waren we erg blij mee. Helaas werd er toen niet bij verteld dat alleen het 

uurtarief wel gehalveerd werd, zodat we dus maar de helft van de zorg konden inkopen. Daarnaast worden er 

generalisten (voorheen mantelzorgers) ingezet die geen informatie (onderzoeken etc.) hoeven van de afgelopen jaren 

maar wel een indicatie afgeven zonder dat zij de persoon kennen of enige kennis hebben van de problematiek. Dit 

vind ik een vreemde situatie.         melding MTJ 

2016 
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Als deze professionele beoordeling bij de toegang niet op zorgvuldige wijze door goede 

professionele wordt vormgegeven is het risico groot dat dit op termijn eerder leidt tot meer 

dan tot minder specialistische zorg. 

 

7.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk hebben we de belangrijke evaluaties specifiek met betrekking tot het 

functioneren van de toegang en het afwegen van maatwerk dat hierin vorm krijgt, besproken 

en samengevat. De bevindingen zijn geïllustreerd met ervaringen van ouders en andere 

meldingen uit de directe praktijk.  

We kunnen hier de conclusie trekken dat de toegang tot jeugdhulp kwetsbaar is en dat er op 

dit scharnierpunt sprake is van een spanningsveld. 

Er bestaan gedeelde zorgen met betrekking tot de professionele deskundigheid van de 

medewerkers die bij de toegang het maatwerk moeten vaststellen.  

Het concept maatwerk verschijnt bij de toegang  

1. Als instrument waarmee op het scharnierpunt van de toegang tot zorg bezuinigd kan 

worden. Zorgethisch gezien is dit een risico. 

2. Als instrument om het echt in te vullen zoals dit door de wetgever is beoogd in de 

MvT bij de Jeugdwet. Zorgethisch gezien ligt hier een kans. 

 

In het volgende hoofdstuk zal de discussie met betrekking tot dit spanningsveld verder 

worden uitgewerkt. hierin zal een verbinding worden gemaakt tussen het concept maatwerk 

en de professionals die bij de toegang dit maatwerk moeten uitvoeren.  
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HOOFDSTUK 8 DISCUSSIE 

 

8.1 Inleiding 

In dit onderzoek is inzicht gegeven in de theorie en de praktijk omtrent de betekenis en het 

functioneren van het concept maatwerk bij de toegang tot jeugdhulp. In dit hoofdstuk zullen 

we hier kritisch naar kijken en de opgehaalde kennis met elkaar in verband brengen. Op deze 

wijze  komen we tot een antwoord op de vraag wat de risico's en kansen zijn van het gebruik 

van het concept maatwerk bij de toegang tot jeugdhulp en wat dit vanuit zorgethisch 

perspectief betekent voor goede zorg voor jongeren en hun ouders.  

 

8.2 Maatwerk en toegang tot jeugdhulp 

In deze paragraaf zal ik zorgethisch reflecteren op de hoofdlijnen in mijn onderzoek. 

In Hoofdstuk 4 hebben we kunnen zien hoe het doorvoeren van een decentralisatie van 

jeugdzorg  met verwijzing naar eigen kracht en eigen netwerk, normaliseren, demedicaliseren  

een lastig verhaal kan zijn. Het doel van de decentralisatie is om de jeugdzorg efficiënter en 

effectiever te maken en minder probleemgestuurd in te richten. Door meer nadruk op 

preventie te leggen zal er een beweging op gang moeten komen die ervoor zorgt dat er minder 

duurdere specialistische zorg wordt ingezet. Door op de overgang tussen duurdere en 

goedkopere zorg een aanvraagprocedure te leggen functioneren er op dit snijvlak 

professionals die  bepalen wanneer een hulp of ondersteuningsvraag met duurdere zorg 

(opschaling) of met goedkopere zorg(afschaling) kan worden beantwoord. Deze professionals 

leveren dus het maatwerk. Dit scharnierpunt is een belangrijk punt waar voor cliënten 

belangrijke en betekenisvolle besluiten worden genomen omtrent het verdere verloop van de 

hulpverlening. Het maatwerk, dat ook op dit punt gestalte krijgt,  moet volgens de MvT 

worden afgestemd op de lokale situatie en uitgaan van de mogelijkheden (eigen kracht) en de 

behoeften van individuele jeugdigen en hun ouders.  

In hoofdstuk 7 hebben we kunnen zien dat hierover zorgen zijn en er sprake is van een 

spanningsveld. In deze paragraaf breng ik de betekenis van de zorgen om de professionaliteit 

bij de toegang tot Jeugdhulp in verband met de professional als degene die bij deze toegang 

het instrument maatwerk hanteert. We zullen in de volgende subparagrafen deze risico's en 

kansen bespreken en stil staan bij wat dit betekent voor goede zorg voor jongeren en hun 

ouders belicht vanuit een zorgethisch perspectief.  
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8.2.1 Risico's  

In deze paragraaf bespreek ik drie mogelijke risico's  bij het combineren van het concept 

maatwerk met de aanwezige deskundigheid en professionaliteit bij de toegang tot Jeugdhulp. 

Hierbij ga ik uit van de meest onvoordelige variant tussen professionaliteit en maatwerk. Deze 

wordt gevormd door de niet bekwame professional die de opdracht krijgt van de gemeente om 

maatwerk te hanteren als instrument voor het doorvoeren van bezuinigingen. Deze combinatie 

heeft grote risico's waarvan ik hieronder drie beschrijf. 

Ten eerste betekent dit dat ouders en hun kinderen niet de zorg krijgen die nodig is omdat 

professionals hun noden onvoldoende her- en erkennen. Zij worden niet gezien zoals Annelies 

van Heyst (2008) dit schrijft in haar boek "iemand zien staan". Zij wijst op het belang van 

erkenning omdat er zonder deze erkenning geen dialogische identiteit kan ontstaan die van 

wezenlijk belang is voor de erkenning van het lijden en de erkenning van de rechten van de 

zorgontvanger.  Deze gelijkwaardigheid, waarover ook Kittay(1999) schrijft, is ook nodig 

voor het zien van de ouders van jeugdigen als ervaringsdeskundigen. Zonder deze erkenning 

van gelijkwaardigheid zal de dialoog over wat goede zorg is voor hun kind met de 

professional niet tot stand komen. Omgekeerd zegt van Heyst geldt dit ook voor de erkenning 

van de zorgverlener en haar deskundigheid. Voor een goede dialoog is het ook nodig dat de 

goedwillende professional wordt gezien. 

Het feit dat bovengenoemde her- en erkenning tussen professionals en ouders en hun kinderen  

niet plaatsvindt maakt ook dat het voor de niet bekwame professionals gemakkelijker is om de 

bezuinigingsopdrachten van hun opdrachtgevers uit te voeren. Omdat deze professionals niet 

weten wat er op het spel staat zijn zij zich ook niet bewust van wat zij in al hun onwetendheid 

aanrichten.  

Ten tweede hebben we in par. 5.2.2. geconstateerd dat de huidige generalisten zich op het 

scharnierpunt van maatwerk bevinden in een waardegeladen omgeving . Dit zorgt ervoor dat 

normativiteit  een rol speelt in hun besluitvorming. Niet bekwame professionals zijn zich 

hiervan onvoldoende bewust en zijn tevens onvoldoende toegerust om op het scharnierpunt 

van de toegang tot Jeugdhulp moreel juist te handelen. Zij herkennen de situaties niet waarin 

kwetsbaarheden van ouders en kinderen op het spel staan. Volgens Kittay (1999) leidt dit tot 

dubieuze afwegingen op dubieuze gronden omdat er een voor de zorgvrager een situatie van 

afhankelijkheid ontstaat en voor de zorgverlener een situatie van macht. Dit betekent in het 

proces van zorgtoewijzing dat ook in complexere situaties waar sprake is van morele 

dilemma's het risico aanwezig is dat er geen goede zorg wordt toegekend omdat een 

gelijkwaardige dialoog ontbreekt en er zeker geen maatwerk wordt geleverd. Ook hier geldt 
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net als bij het eerste beschreven risico dat het onbewust onbekwaam handelen van 

professionals gemakkelijker zal leiden tot het toepassen van maatwerk als instrument voor 

bezuinigingen omdat deze professional geen idee heeft van de omvang van het leed dat dit 

kan opleveren voor ouders en hun kinderen. 

Ten derde is er nog een risico voor de wel bekwame professional. Als deze bekwame 

professional door de gemeente onder druk wordt gezet om maatwerk zoveel mogelijk 

bezuinigingsgericht in te zetten zal dit door die professional worden ervaren als verloochening 

van professionaliteit. Dit betekent een reductie van zijn/haar professionele expertise. Deze 

bekwame professional zal het in deze sfeer niet lang volhouden omdat hij/zij zijn/haar vak wil 

uitoefenen volgens de regels van de kunst en niet om een instrument tot bezuiniging te 

worden met als uiteindelijk gevolg geen goede zorg voor ouders en hun kinderen. Het gevaar 

voor gemeenten is dat bekwame professionals het werkveld verlaten en zich geen bekwame 

professionals meer zullen melden. 

Ook voor de transformatie is de niet bekwame professional die het maatwerk 

bezuinigingsgericht inzet een groot risico. Deze transformatie zal niet van de grond komen 

zolang professionals geen goede professionele afwegingen kunnen maken. Hierdoor verandert 

er niets wezenlijks in de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van hulp en ondersteuning. 

Eerder wordt het tegendeel bereikt van wat is beoogd namelijk dat de zorg steeds duurder 

wordt in plaats van goedkoper omdat er steeds schade ontstaat vanwege ondeskundige 

zorgtoewijzing en er aan de investering in preventie niet wordt toegekomen. 

 

Alle onderliggende varianten van combinaties tussen professionaliteit en maatwerk kennen 

dezelfde problemen maar dan steeds in minder complexe mate. De meest voordelige combi 

van professionaliteit en maatwerk is de variant van de bekwame professional die het 

maatwerk hanteert als instrument zoals dat door de wetgever is beoogd. Hier gaat het vanuit 

zorgethisch perspectief dan niet meer over een risico's  maar over een kansen die we hierna 

zullen bespreken.  

 

8.2.2 kansen 

Met het bespreken van de kansen oriënteren we ons nu wat meer op de toekomst. Zoals in par. 

5.4 is beschreven biedt het concept maatwerk ook de nodige kansen. Vanuit zorgethisch 

perspectief zou uitstekend invulling kunnen worden gegeven aan maatwerk zoals dit is 

beoogd door de wetgever. Hoewel we vanuit de zorgethiek op het politieke vlak, zowel 

landelijk als lokaal, in gesprek moeten blijven over goede zorg en dit op institutioneel niveau 
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ook goed moeten inbedden (van Dartel &Molewijk,2014), zal hierbij de zorgpraktijk en de 

relatie met de ander als bron van morele kennis voorop staan (Walker, 2007) . De vraag "wat 

is goede zorg gegeven deze particuliere situatie" is dan het vertrekpunt. Richtinggevend bij de 

invulling van deze vraag kan zijn de finalisatie vraag zoals Judith Leest en Andries Baart deze 

neerleggen in hun artikel in het tijdschrift Jeugdbeleid (2015). Zij stellen hierin de 

fundamentele vraag 'waar het in de jeugdzorg uiteindelijk om te doen is'. Finalisatie betekent 

dat je in hulp en ondersteuning voor de jeugd zo dicht mogelijk aansluit bij de kern van de 

ander en van daaruit samen met de ander richting kiest. Dit vraagt in de praktijk om een 

regelarm gebied met veel ruimte voor maatwerk en reflectie en liefdevolle professionals die 

op grond van gelijkwaardigheid met plezier hun werk doen en aandacht hebben voor  hun 

cliënten.  

Het lijkt er op dat gemeenten nog een lange afstand moeten afleggen om zich de werking van 

de door Baart en Leest beschreven processen eigen te maken. Toch kunnen we vanuit de 

zorgethiek gemeenten helpen om invulling te geven aan maatwerk op een zodanige wijze dat 

optimaal rekening wordt gehouden met de behoeften en persoonlijke omstandigheden van de 

hulpvrager.  

We vullen hiermee dan de in de vorige paragraaf genoemde combinatie in van de bekwame 

professional die maatwerk inzet zoals het door de wetgever is bedoeld en zich oprecht 

afvraagt "wat is goede zorg gegeven deze particuliere situatie" (visie Utrechtse zorgethici, 

2015). Om maatwerk in te vullen met als doel te ontdekken wat als goede zorg verschijnt is 

het nodig dat beleidsambtenaren en  professionals bij gemeenten her- en erkennen dat het 

scharnierpunt waar maatwerk moet worden toegepast een cruciaal punt is in het 

aanvraagproces van zorg. Het is belangrijk dat zij goed begrijpen wat er op dit punt precies 

gebeurt en wat hier precies van de professionals wordt verwacht. Dat het verder gaat dan 

besluiten of iemand opgeschaald of afgeschaald moet worden is in par. 5.2.2 uitgelegd. Het is 

belangrijk dat professionals en gemeenteambtenaren feeling krijgen met wat er hier op het 

spel staat voor de zorgvrager als mens en hoe dit in verbinding staat met de complexiteit van 

de besluiten die door de professionals bij de toegang worden genomen. Ik doel hier op de 

waardegeladenheid en de normativiteit die de professionals dienen te herkennen en waar zij 

mee om moeten gaan, het samen met zorgvragers kijken naar welke keuzes leiden tot goede 

zorg en het kunnen geven van een professioneel advies in de dilemma's die hierin verschijnen.  

Ik zie het als een zeer kansrijke stap als gemeenten zouden besluiten ervoor te zorgen dat de 

breedkijkende specialisten bij de toegang kunnen doorontwikkelen tot echte generalisten die 

beschikken over de benodigde professionele expertise en kunnen reflecteren op hun handelen 
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voor tijdens en na hun interventies (van Ewijk&Kunneman, 2013). Zij zouden dan vraag- en 

dilemma gestuurd kunnen werken en door de juiste professionele afwegingen te maken op 

kunnen komen voor de kansen van de jeugd in plaats van ze af te schalen omwille van de 

bezuinigingen. 

Het scholen van de generalisten is ook een kans voor de transformatie. Als iedereen doet wat 

er gedaan moet worden dan kan in het proces ook worden toegekomen aan preventie waar de 

beweging voor ontmedicalisering en normalisering begint. 

Hiermee zeg ik eigenlijk dat het zorgethisch werken in het proces van zorgaanvragen 

uiteindelijk de transformatie gaat ondersteunen in de gewenste richting zonder dat er iemand 

bang hoeft te zijn dat er sprake is van moreel onjuist handelen en er beslissingen worden 

genomen over de hoofden van zorgvragers heen.  

Zorgethiek is een kans voor de transformatie, vooral praktisch, zorginhoudelijk en 

beleidsmatig maar uiteindelijk ook financieel omdat zorgethiek door klein te kijken goede 

zorg dichtbij de burger brengt. 

 

8.3 maatwerk en goede zorg vanuit zorgethisch perspectief 

In de bovenstaande paragraaf is aandacht besteed aan de invulling van maatwerk vanuit 

zorgethisch perspectief. We hebben vanuit dit perspectief de risico's en de kansen belicht. 

In par. 5.4 formuleerde ik de vraag wat er nodig is bij gemeenten om onder het huidige regime 

een zorgethische invulling van maatwerk te kunnen realiseren. Na de analyse in dit onderzoek 

wil ik daarop nu een antwoord formuleren. 

Zoals we aan de meldingen en de reacties van ouders uit het praktijkveld hebben gezien zijn 

zij momenteel niet tevreden over het functioneren van de generalist die bij de toegang tot 

Jeugdhulp het instrument maatwerk hanteert. Wat er ontbreekt is aandacht, 

inlevingsvermogen, het 'zien' en serieus nemen van de zorgvrager (van Heyst, 2008) en het 

maken van goede afwegingen over wat goed is om te doen in de specifieke situatie van de 

zorgvrager (Visie Utrechtste Zorgethici). Ook het besef te functioneren in een waardegeladen 

omgeving waarin moreel juist handelen van groot belang is en normativiteit een rol speelt in 

de besluitvorming ontbreekt (Vorstenbosch, 2005). De huidige generalistische professionals 

tonen zich in de meldingen die bij de meldpunten binnenkomen niet reflectief en kunnen niet 

allemaal evengoed omgaan met macht, afhankelijkheid en kwetsbaarheid in de relatie met 

ouders en hun kinderen (Kittay, 1999). Zij lijken moeite te hebben de complexiteit, de 

verantwoordelijkheid, de wederkerigheid en de responsiviteit in de relatie met de zorgvrager 

(Tronto, 2009, van Ewijk en Kunneman, 2013) te hanteren.  
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Hierdoor verschijnt aan de professional niet wat er werkelijk op het spel staat voor de 

zorgvrager. Dit brengt het gevaar met zich mee dat de professional besluiten neemt zonder 

samenspraak met de zorgvrager waarbij voor de zorgvrager belangrijke waarden over het 

hoofd worden gezien. Vanuit zorgethisch perspectief bezien zal deze situatie zal niet leiden 

tot het inzetten van goede zorg. Door de professionals te scholen in normatieve 

professionalisering leren zij anders te kijken en ook anders om te gaan met de zorgvrager. 

Hierbij zal dan ook de betekenis van de relatie met de zorgvrager die onmisbaar is voor het 

inzetten van goede zorg duidelijk worden. 

De hectiek van de sfeer van bezuinigen waarin goede zorg gestalte moet krijgen is niet 

bevorderlijk voor het goed invullen hiervan. 

Toch is het noodzakelijk om hier aandacht aan te besteden wil er sprake kunnen zijn van een 

goede en gewenste invulling van het maatwerk bij de toegang voor jeugdhulp. 

Zoals ook wordt opgemerkt in het rapport "een gedurfde ambitie "van de RVS (2016) kan er 

in de normatieve professionalisering van de professionals die de toegang tot jeugdhulp 

vormgeven nog wel een slag gemaakt worden.  

Zorgethiek kan hieraan zowel op het gebied van scholing en praktisch handelen als ook op het 

vlak van beleid een belangrijke en betekenisvolle bijdrage leveren. 
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HOOFDSTUK 9 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

9.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste conclusies uit het onderzoek worden weergegeven. 

Deze conclusies zullen leiden tot het antwoord op onderstaande hoofdvraag van dit  onderzoek: 

 

 "wat zijn de risico's en de kansen van het gebruik van het concept maatwerk in het 

organiseren van de toegang tot jeugdhulp en wat betekent dit, bezien vanuit een zorgethisch 

perspectief, voor goede zorg voor jongeren en hun ouders"  

 

 Hierbij zal ik kort aandacht besteden aan de beantwoording van de 4 deelvragen en 

vervolgens de onderzoeksvraag beantwoorden.  

Daarna geef ik een aantal aanbevelingen ter ondersteuning van de gewenste richting. 

 

9.2 Conclusies 

Deelvraag 1: wat zijn de wettelijke kaders met betrekking tot maatwerk in de jeugdhulp? 

Maatwerk zoals het in de Memorie van Toelichting bij de Jeugdwet is geformuleerd  

gaat uit van het feit dat dit tot stand komt "afgestemd op de lokale situatie en uitgaande van de 

mogelijkheden (eigen kracht) en de behoeften van individuele jeugdigen en hun ouders".  

Dit suggereert dat maatwerk in samenspraak met kinderen en hun ouders tot stand komt en 

rekening houdt met de context en individuele behoeften van betrokkenen. 

Maatwerk lijkt een duidelijk en noodzakelijk concept in het proces van het vaststellen van 

benodigde zorg voor kinderen en hun ouders. We hebben echter ontdekt dat de 

uitvoeringspraktijk onder het gemeentelijk regime hierin niet altijd de geest van de wet volgt. 

Omwille van de gemeentelijke beleidsvrijheid is het concept onvoldoende uitgeschreven en 

wordt in het concept maatwerk de lading van waar het in de praktijk over gaat onvoldoende 

zichtbaar.  

 

Deelvraag 2: welke rol speelt het concept maatwerk in de toegang tot de jeugdhulp? 

We hebben gezien dat binnen gemeenten op veel verschillende manieren al of niet wordt 

omgegaan met het concept maatwerk. Op dit punt ontmoeten we in het onderzoek een 

stapeling van problemen.  
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- We hebben geconstateerd dat dit maatwerk wordt vastgesteld door professionals 

die niet altijd  beschikken over de benodigde professionele deskundigheid. 

- Deze professionals zijn zich niet van bewust van het feit dat zij op dit scharnier 

punt tussen goedkopere en duurdere zorg in een waardegeladen normatief 

krachtenveld functioneren waar moreel juist handelen een groot goed is en 

normativiteit een belangrijke rol speelt in de besluitvorming. 

- Dit wordt extra gecompliceerd omdat er in verband met bezuinigingen door 

kinderen en hun ouders belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. 

- Deze professionals bevinden zich in dit proces in een meer machtige positie ten 

opzichte van cliënten. 

Veel signalen wijzen erop dat maatwerk op het snijvlak tussen goedkopere en duurdere zorg 

veelvuldig wordt gebruikt als instrument om te bezuinigen.  

Door de insteek die gemeenten kiezen voor de uitvoering van dit maatwerk en door maatwerk 

te positioneren op het snijvlak tussen duurdere en goedkopere zorg speelt het 

conceptmaatwerk  in dit verband bij de toegang tot de Jeugdhulp een dubieuze rol.  

 

Deelvraag 3: wat zijn de risico's en de kansen van deze ontwikkelingen? 

Als risico van deze ontwikkelingen kunnen we het volgende opmerken: 

- Als grootste risico voor het slagen van de transformatie zien we de bezuinigingen die 

tegelijkertijd met de transitie door de overheid zijn ingezet. Dit zorgt voor perverse 

prikkels en onaanvaardbare praktijken op het snijvlak van duurdere en goedkopere 

zorg. 

- Omdat professionals onvoldoende zijn toegerust om op een cruciaal scharnierpunt in 

het aanvraagproces moreel juist te handelen leidt dit tot dubieuze afwegingen op 

dubieuze gronden en betekent dit in het proces van zorgtoewijzing dat ook in 

complexe situaties waarbij sprake is van morele dilemma's de kans groot is dat er geen 

goede zorg wordt toegekend en er zeker geen maatwerk wordt geleverd. Dit zorgt voor 

een onveilig gevoel voor kinderen en hun ouders die hiervan afhankelijk zijn. 

- Generalisten zijn geen breed kijkende specialisten. Generalisten kunnen omgaan met 

complexiteit en weten hoe complex het speelveld van de jeugdhulp is. Zolang 

generalisten bij de toegang tot jeugdhulp niet beschikken over de juiste expertise zijn 

zij niet in staat de juiste afwegingen te maken in het toewijzen van zorg en zal het 

concept  maatwerk niet optimaal ingevuld kunnen worden. Dit leidt tot slecht passende 

zorg waarbij in een aantal situaties kans is op het ontstaan van schade. 
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Als kansen van deze ontwikkelingen kunnen we opmerken: 

- Ik hoop dat als grootste verdienste van dit onderzoek zal blijken dat er  

bewustwording optreedt van wat er zich afspeelt bij het scharnierpunt waar het 

maatwerk is gepositioneerd. Dit is voorwaardenscheppend voor het uitwerken van 

welke kans dan ook. 

- Vanuit deze bewustwording kan dan ook in beeld komen wat er allemaal op het 

spel staat voor cliënten voor wie maatwerk wordt vastgesteld. 

- Als dit allemaal duidelijk is en is geland bij gemeenteambtenaren en professionals 

is ook duidelijk dat maatwerk niet kan worden vastgesteld zonder daadwerkelijke 

betrokkenheid van het perspectief van kinderen en hun ouders zelf en ook niet 

gebruikt kan worden als discutabel instrument om bezuinigingen te behalen. 

- Vanzelfsprekend ligt er met dit onderzoek materiaal om de toegang beter in te 

richten en een aantal genoemde essentiële knelpunten in het aanvraagproces 

fundamenteel anders te organiseren. 

- Om bovenstaande optimaal te bewerkstelligen zie ik een enorme kans voor de 

zorgethiek om hierin te investeren (zie ook par. 8.3). Zorgethiek kan hieraan zowel 

op het gebied van scholing en praktisch handelen als ook op het vlak van beleid 

een belangrijke en betekenisvolle bijdrage leveren. 

- Deze zorgethische invalshoek kan ook leiden tot forse financiële besparingen 

vooral omdat er binnen de zorgethiek klein wordt gekeken en het dus niet altijd 

gaat om ingrijpende en dure zorg. Sterker nog, het zorgethische klein kijken' kan 

juist het inzetten van deze duurdere zorg voorkomen. 

 

Deelvraag 4: Wat betekent dit vanuit zorgethisch perspectief voor goede zorg voor jeugdigen 

en hun ouders? 

Goede zorg vanuit zorgethisch perspectief ontstaat als de centrale waarden van de zorgethiek 

zijn gezien en aandacht hebben. Als er bij de toegang tot jeugdhulp oog is voor waarden als 

relationaliteit, contextualiteit, affectiviteit, practices, kwetsbaarheid, lichamelijkheid, aandacht 

voor macht en positie, en betekenis en zin dan zijn we op weg om het concept maatwerk, hoe 

ongelukkig de term ook is, zorgethisch in te vullen.  We hebben in dit onderzoek gezien dat 

dit zorgethische uitgangspunt nog onvoldoende is gegarandeerd. De consequentie hiervan is 

dat de invulling van het maatwerk niet altijd leidt tot goede zorg. Zie hiervoor ook de risico's 

hier boven genoemd en de uiteenzetting in par. 8.3. 
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Beantwoording hoofdvraag: 

 

 "wat zijn de risico's en de kansen van het gebruik van het concept maatwerk in het 

 organiseren van de toegang tot jeugdhulp en wat betekent dit, bezien vanuit een 

 zorgethisch perspectief, voor goede zorg voor jongeren en hun ouders"  

 

Door gelijktijdig met de transitie en de transformatie ook forse bezuinigingen door te voeren 

wordt het concept maatwerk bij de toegang een dubieus concept. Doordat lokale overheden 

zich onvoldoende bewust zijn van het waardegeladen gebied waarop door hiertoe niet goed 

toegeruste professionals normatieve besluiten worden genomen op een cruciaal punt in het 

zorgvraagproces, bezuinigen zij met behulp van het concept maatwerk gemakkelijk op 

essentiële hulp en ondersteuning. Hierbij wordt voorbij gegaan aan de waarden van kinderen 

en hun ouders die door de meer machtige niet goed toegeruste professionals onvoldoende 

worden her- en erkend. Het feit dat in het aanvraagproces ook de wezenlijke inbreng van 

kinderen en hun ouders zelf ontbreekt zorgt bij hen voor een fundamenteel gevoel van 

wantrouwen en onveiligheid bij het realiseren van goede zorg in hun particuliere situatie. 

In dit onderzoek heb ik duidelijk gemaakt dat dit risicovol is voor kinderen en hun ouders in 

eerste instantie maar ook voor het bereiken van de gewilde en in zichzelf niet verkeerde 

transformatie. Door het blootleggen van deze praktijk zijn er echter ook kansen tot 

verbetering zichtbaar geworden.  Zo ligt hier voor de zorgethiek een kans om een belangrijke 

en betekenisvolle bijdrage te leveren aan zowel het praktisch handelen en de toerusting van 

professionals als ook in het ontwikkelen van waarde(n)vol beleid.  

Om te voorkomen dat de ontwikkelingen zich blijvend op het verkeerde spoor afspelen is het 

van groot belang dat gemeenten snel en hard aan slag gaan om de scheef gegroeide praktijk 

hierin weer recht te trekken. Als dit niet gebeurt zal deze scheefgroei in de toekomst ernstige 

en misschien wel onomkeerbare gevolgen hebben voor de zorg in relatie tot de ondergrens 

van de menselijke waardigheid en de kwaliteit van het menselijk leven. 

Er moet op worden toegezien dat hierbij de beschermende maatregelen die hiertoe zijn 

opgenomen in het Handvest van de Verenigde naties, het VN verdrag voor rechten van 

mensen met een beperking en het Internationaal Verdrag voor de rechten van het kind,  

gehandhaafd zullen worden. 
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9.3 Aanbevelingen 

Vanuit bovenstaande conclusies kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan in de 

richting van gemeenten en in de richting van de Rijksoverheid: 

- Geef als Rijksoverheid gemeenten de kans om een goed proces in te richten en te 

ontwikkelen waarmee ook daadwerkelijk wordt toegekomen aan het anders 

inrichten van het proces zonder dat daar de perverse prikkel van bezuinigen een rol 

speelt. Het is in dit verband zeer aan te bevelen de bezuinigingen te temporiseren.  

- Het is van belang dat gemeenten ervoor zorgen dat alle betrokkenen bij de 

jeugdhulp zich realiseren in welk waardegeladen gebied zij hun werk doen en 

welke gevolgen hun besluiten hebben in de verdere ontwikkeling van het leven van 

kinderen en hun ouders zodat zij zich ten diepste bewust zijn van de betekenis van 

het concept maatwerk. 

- Voor generalisten die werkzaam zijn bij de toegang tot Jeugdhulp is scholing in  

normatieve professionalisering van groot belang. Het stelt hen in staat de 

complexiteit van hun eigen praktijken aan te kunnen en zorgt er voor dat zij niet 

onbewust onbekwaam blijven in situaties die vragen om moreel juist te handelen.  

- Het is belangrijk om daadwerkelijk te kunnen vertrouwen op de professionaliteit 

van de medewerkers in de jeugdhulp. Als zij goed zijn toegerust en de ruimte 

krijgen om hun werk naar behoren uit te voeren binnen de transformatiegedachte 

dan zullen zij in staat zijn op het juiste moment de juiste keuze te maken en hierin 

moreel juist te handelen. 

- Om de dialoog met ouders vanuit gelijkwaardigheid te kunnen voeren is het van 

belang  de betrokkenheid en de ervaringsdeskundigheid van kinderen en hun 

ouders te her- en te erkennen.  Door hierbij klein te kijken wordt de kans op het 

inzetten van het juiste maatwerk vergroot. 

- Het zou ouders en kinderen helpen als er in gemeenten aanvullende informatie 

komt over de procedure voor het aanvragen van hulp en ondersteuning in Hierdoor 

kunnen zij gemakkelijker de weg kunnen vinden naar het juiste loket. 
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HOOFDSTUK 10 KWALITEIT VAN HET ONDERZOEK 

Het onderzoek heeft een actuele geldigheidswaarde en de genoemde bronnen zijn 

betrouwbaar.  In deze (politieke) bronnen zit ook het tegengeluid van opposities. Voor het 

borgen van meedenken, tegendenken en omdenken en tegengeluiden,  gebruik ik de 

publicaties, documenten en de blogs van de site van binnenlands bestuur. Om recht te doen 

aan de stem van cliënten gebruik ik casuïstiek die als meldingen binnenkomen bij diverse 

meldpunten en cliënten koepels. 

Verder is een vorm van triangulatie toegepast door het stuk te laten meelezen door mensen 

met een duidelijke betrokkenheid tot het onderwerp van verschillende pluimage. Er is een 

member check gedaan met de senior jurist voor de passage die uit het interview is opgenomen 

in het onderzoek. Hiermee was de betrokkene akkoord. 

 

Als mogelijke beperking van het onderzoek merk ik op dat het voor mij als onderzoeker af en 

toe lastig was om de verschillende betrokkenheid die ik heb tot het onderzoek goed uit elkaar 

te houden. Gelukkig heeft mijn begeleider mij hier diverse malen op gewezen zodat ik in de 

tekst deze vermenging zoveel mogelijk kon voorkomen. 

In de uitwerking van dit conceptuele onderzoek met name ten aanzien van de keuze van het 

onderwerp heb ik het als een voordeel ervaren het domein van de jeugdhulp van binnenuit te 

kennen. Hierdoor was ik in staat mijn punt binnen de daarvoor beschikbare tijd goed voor het 

voetlicht te brengen.  

 

Voor wat betreft de generaliseerbaarheid van het onderzoek kan ik melden dat de informatie 

is verkregen uit landelijk functionerende  bronnen waarbij problematiek binnenkomt die 

representatief is voor de landelijke discussie en handelwijze ten aanzien van het thema van dit 

onderzoek. Wel moet worden opgemerkt dat het bij de meldpunten die als bronnen zijn 

vermeld hoofdzakelijk gaat over de dingen die in het land niet goed gaan ten aanzien van het 

maatwerk bij de toegang. Situaties waarin het wel goed gaat worden bij de meldpunten niet 

gemeld maar zijn wel meegenomen in de rapportages van de Kinderombudsman, het 

Nederlands Jeugd Instituut, het Centrum voor Ethiek en Gezondheid en de Raad voor 

Volksgezondheid en Samenleving. Dit maakt dat dit onderzoek een hoge mate van externe 

validiteit heeft. 
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