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Bijlage 1 
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Jeugd (zorg)  
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> Kind centraal 

> Professional leidend 

> Integrale kwaliteit 
 

 

 

1. Naast transitie vindt D66 vooral een transformatie van de Jeugdzorg van belang.  

De overheveling van de taken naar de gemeenten moet ertoe leiden dat de zorg voor jongeren ook echt beter wordt. Dus naar de 

situatie waarin per betrokken gezin sprake is van één plan met één duidelijke regisseur. 

2. D66 stelt bij de uitvoering van de jeugdzorg nadrukkelijk het kind centraal.  

Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet. D66 is voorstander van decentralisatie van de verantwoordelijkheid 

voor jeugdzorg naar gemeenten omdat de overheid zo de zorg voor het kind zoveel mogelijk in de eigen omgeving kan  

organiseren en het eenvoudiger wordt een verbinding tussen school en werk tot stand te brengen. Jeugdzorg moet vooral 

gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen. Door effectieve gezinshulp moeten uithuisplaatsingen zo veel mogelijk 

worden voorkomen. Ook moet er meer aandacht zijn voor waarheidsvinding. Bij melding van verwaarlozing en misbruik 

handelt de overheid snel, uiteraard met oog voor de specifieke situatie. D66 wil voorkomen dat kinderen onnodig lang in 

dergelijke situaties verblijven. 

3. D66 vertrouwt op de eigen kracht van professionals, ouders en het kind. 

Professionals, ouders en het kind kunnen in een wederkerige relatie beter preventief te werk gaan dan ambtenaren. D66 wil dan 

ook dat de gemeente en de professionals kijken naar ‘wat wel kan’ in plaats van ‘wat niet kan’, en daarbij zoveel mogelijk met 

het kind praten en niet over het kind. Daarnaast wil D66 aandacht voor de ‘match’ tussen gezinsvoogden en gezinnen: als het 

niet klikt, moet de gemeente op zoek naar een andere voogd. 

4. Wat D66 betreft voert de gemeente of het samenwerkingsverband geen protocollen of urenschema’s in voor 

professionals.  

De overheid geeft professionals de ruimte om met het kind, de ouders en andere partijen een individuele aanpak te creëren om 

maatwerk te kunnen leveren. 

5. D66 is voorstander van een wijkgerichte aanpak.  

Hulpverleners kennen de mensen in de wijk en de problemen die daar spelen. Zij moeten dus wat ons betreft vooraan staan en 

een leidende rol krijgen in de jeugdhulp, bijvoorbeeld als de regisseur ofhet aanspreekpunt. 

6. D66 wil de verwijsrol van de huisarts behouden.  

De huisarts is een professional en moet kunnen blijven doorverwijzen indien hij dat nodig vindt. 

7. D66 wil dat de gemeente investeert in vroege signalering van problemen en preventie.  

Door eventuele problemen al in een vroegtijdig te signaleren, bijvoorbeeld op scholen en consultatiebureaus, kunnen latere 

problemen worden voorkomen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het huisvesten van Centra voor Jeugd en Gezin in scholen, 

zodat de drempel om naar hulpverleners toe te stappen zo laag mogelijk is. 

8. D66 wil dat de kwaliteit van de zorg is gewaarborgd.  

Omdat het hier gaat om kwetsbare groepen, willen we goed opgeleide jeugdzorgwerkers. 

9. D66 zal het college aanspreken op de zorgtaken van het onderwijs, en het aanhaken van deze taken op jeugdtaken.  

Vanuit het onderwijs kan een sterke preventieve werking uitgaan en hiermee kan de aanspraak op jeugdzorg worden 

verminderd. D66 wil dat de taken jeugdzorg en onderwijs onder één wethouder vallen, omdat deze taken sterk met elkaar 

verbonden zijn. 


