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Tango met jeugdzorg

Tango met jeugdzorg biedt een breed palet van verhalen uit de jeugdzorg.
Verhalen van ouders van een kind dat onder toezicht of uit huis is
geplaatst, maar ook van pleegouders, pleegkinderen en medewerkers
van bureau jeugdzorg. Ook is gesproken met een bestuurder van Bureau
Jeugdzorg, een Tweede Kamerlid, een kinderrechter, een advocaat en
medewerkers van de Inspectie Jeugdzorg.

In de verhalen van de ouders komen vaak de gevoelens van zorg en
machteloosheid aan bod. Je zult maar op een ochtend vier agenten en
twee medewerksters van jeugdzorg voor je deur zien staan die je kind
komen ophalen. Een aantal ouders voelt zich niet gehoord door
jeugdzorg en blijft vechten tot in de rechtszaal aan toe. Diverse ouders
hebben zich aangesloten bij een netwerk dat ouders steunt. Er zijn ook
positieve ervaringsverhalen. Zo vertelt een volwassen vrouw die als kind
uit huis geplaatst is, dat ze – ondanks de verschillende pleeggezinnen en
gezinsvoogden – blij is dat ze als negenjarige uit huis geplaatst is.  

Uit de diverse verhalen komt duidelijk naar voren hoe zwaar het werk
van medewerkers in de jeugdzorg is. Hun werk en de vraagstukken waar
ze tegenaan lopen worden scherp in beeld gebracht. Gezinsvoogden
vertellen bijvoorbeeld over de beslissing om een kind wel of niet uit huis
te plaatsen. Uit al deze verhalen blijkt een grote betrokkenheid en een
sterke wil om zorgvuldig de beslissing te nemen over het wel of niet
ingrijpen in de opvoedingssituatie.

Dit is het negende boek van auteur en humanisticus Cornelie van Well.
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De afbeelding op de omslag van dit boek symboliseert de dans tussen jeugdzorg en ouders en geeft

daarmee de binding aan met de titel.

De jeugdzorg en de ouders draaien om elkaar heen, maar raken elkaar ook. Ze zijn tot elkaar

veroordeeld en moeten met elkaar verder. Soms ontstaat er iets moois. Dat zijn de bloemen. Je ziet

er ook bloemen uitspringen, die staan symbool voor de ouders of kinderen die weer verder kunnen

zónder jeugdzorg.

De donkere achtergrond staat symbool voor de zwaarte van het onderwerp.
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Inleiding

In 2015 moet de transitie van jeugdzorg een feit zijn. De gemeenten worden vanaf dat
moment bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de gespecialiseerde jeugdzorg.

Jeugdzorg moet sneller, effectiever en dichterbij het gezin worden georganiseerd. Uit-
gangspositie is: één gezin, één gezamenlijk plan, één regisseur die verantwoordelijk is
voor het gezin en één dossier. Samen met het gezin wordt een plan gemaakt om te
zorgen dat de veiligheid van het kind gewaarborgd blijft.

De Tweede Kamer heeft in oktober 2013 de nieuwe jeugdwet aangenomen. Deze wet
moet 1 januari 2015 in werking gaan. Het ministerie van VWS en het ministerie van Vei-
ligheid en Justitie zorgen samen met de VNG voor de ondersteuning naar de gemeenten.

‘De nieuwe jeugdwet heeft tot doel het jeugdstelsel te vereenvoudigen en
efficiënter en effectiever te maken. Het wetsvoorstel voorziet in een
bestuurlijke en financiële decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg
bij opgroeien en opvoeden naar gemeenten. De gemeenten worden
verantwoordelijk voor het leveren van alle jeugdhulp. De hoofdgedachte
achter deze decentralisatie is dat gemeenten een regierol kunnen vervullen
waar het jeugdhulp betreft en dat dit de kwaliteit van de jeugdhulp door
maatwerk zal verbeteren. De verwachting is dat gemeenten door
intensivering van de preventie en ambulante jeugdhulp (die zich tot nu
onvoldoende heeft ontwikkeld) complexere (en duurdere) hulp kunnen
voorkomen. In samenhang met deze decentralisatie wordt een omslag
gemaakt van een stelsel gebaseerd op een wettelijk recht op zorg
(aanspraak) naar een stelsel op basis van een voorzieningenplicht voor
gemeenten (voorziening), op een wijze zoals eerder is gebeurd bij de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het wettelijke recht op
jeugdzorg en individuele aanspraken op jeugdzorg worden hierbij vervangen
door een voorzieningenplicht waarvan de aard en omvang in beginsel door 
de gemeente worden bepaald (maatwerk).’1

1 Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals
ingediend bij de Tweede Kamer. Zie: http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33684_jeugdwet
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Er zijn, en dat leest u ook in een aantal interviews, zorgen over het effect van de invoe-
ring van deze wet. Ouders maken zich zorgen over privacy. Jeugdzorgorganisaties maken
zich zorgen over hun positie; jeugdzorgmedewerkers over hun baan en over de continuï -
teit en de kwaliteit van de zorg. Een grote zorg is dat kwetsbare kinderen tussen wal en
schip raken, want er gaat hoe dan ook bezuinigd worden op jeugdzorg. Een zorg is of de
specifieke landelijke instellingen open kunnen blijven. Komt er geld en zo ja, hoeveel?
Met wie krijgen de gemeenten straks te maken? Dat zijn vooral gezinnen waar het voor
kortere of langere tijd niet goed gaat. De redenen daarvoor zijn heel divers. Bekend uit
de media zijn de vechtscheidingen en in het boek komen deze verhalen ook voor. 
De mensen waar de gemeenten straks in het kader van de transitie mee te maken krij-
gen zijn ouders en hun kinderen, maar die kan je niet los zien van de jeugdzorgwerker,
pleegouders en de vele anderen die in de jeugdzorg werken. In dit boek is getracht een
zo volledig mogelijk beeld te schetsen van situaties waar de gemeenten straks mee te
maken krijgen. Het is niet realistisch te claimen dat dit een volledig beeld is, daarvoor
is de jeugdzorg veel te omvattend. Maar de verhalen in dit boek van ouders, pleegou-
ders, gezinsvoogden en jong volwassenen die met jeugdzorg te maken hebben gehad
kunnen in iedere gemeente opgetekend worden. 

Vaak is het voor ouders erg onduidelijk of zelfs onbegrijpelijk waarom jeugdzorg bepaal-
de beslissingen neemt. Er is veel wantrouwen en dat moet serieus genomen worden. 
Uit de verhalen komt duidelijk naar voren dat er veel verschillende situaties zijn waar
de gemeenten mee te maken kunnen krijgen. Dat varieert van ouders die uit de ouder-
lijke macht worden gezet en dat absoluut onbegrijpelijk vinden tot ouders die zelf de
stap zetten om hulp te zoeken. Moeders die bezig zijn met een vechtscheiding en een
vader die jeugdzorg inschakelt omdat de moeder van zijn kind geen goede ouder is. Ouders
met een psychiatrische problematiek en ouders die jaren en jaren vechten. 

De verhalen in dit boek zijn een dwarsdoorsnede van de problematiek waar jeugdzorg-
medewerkers mee te maken hebben. Uit de verhalen komt duidelijk naar voren dat zij
het nooit goed kunnen doen, want ze lopen vaak achter de feiten aan. Als jeugdzorg inge-
schakeld wordt loopt het meestal al wat langer niet goed in het gezin. Jeugdzorg komt
tenslotte niet ‘zomaar’ binnen, al vinden veel ouders dat dat wel zo is. Jeugdzorg is in
de visie van veel ouders alleen maar bezig om hun gezin kapot te maken. Ouders en jeugd-
zorg staan vaak tegenover elkaar in plaats van naast elkaar. Een aantal organisaties is bezig
om daar verandering in te brengen door ouders en jeugdzorg samen te brengen, naar elkaar
te laten luisteren en ervoor te zorgen dat de neuzen dezelfde kant op staan. 
Elk verhaal van een ouder kent een andere kant en die keerzijde wordt belicht door de
gezinsvoogden die ik gesproken heb. Uit die verhalen komt naar voren dat ze niet over
één nacht ijs gaan. Zij kijken zeer zorgvuldig naar de situatie in het gezin en vóórdat een
kind uit huis wordt geplaatst is er overleg met verscheidene partijen. Eén van die par-
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tijen is de kinderrechter, want die beslist of het kind wel of niet uit huis of onder toe-
zicht wordt geplaatst. Uiteraard baseert een rechter zich op het dossier van jeugdzorg,
maar ouders kunnen een advocaat inschakelen die voor hun belangen strijdt. Uit het
interview met de advocaat wordt duidelijk dat het soms ook lukt om de beslissing meteen
of soms jaren later ongedaan te maken. 
Als een kind niet bij de ouders kan blijven, dan zoeken jeugd- en pleegzorg naar een
goede en veilige plek. Dat valt niet altijd mee, er moet soms lang gezocht worden naar
een goede plek. Maar er zijn organisaties die zich daar volledig voor inzetten en die voor
de belangen van het kind opkomen. Voor het boek heb ik een aantal pleegouders geïn-
terviewd die om verschillende redenen pleegouder zijn geworden. Dat het pleegouder
zijn niet altijd makkelijk is wordt wel duidelijk uit hun verhalen. Je krijgt een kind met
een rugzakje in huis en je krijgt vaak ook te maken met ouders die niet willen dat jij voor
hun kind zorgt. Ouders staan er meestal niet achter dat hun kind in een pleeggezin
opgroeit en er zijn ouders die helemaal niet meer betrokken willen zijn. 
Pleegzorgorganisaties proberen kinderen het liefst in het netwerk van het gezin te plaat-
sen, maar uit verhalen in dit boek blijkt dat dat niet altijd lukt. 

Naast de ouders, pleegouders en jeugdzorg komen ook andere professionals in dit boek
aan het woord, zoals personen die trainingen of inter- en supervisie verzorgen voor jeugd-
zorgwerkers. Ook een bestuurder van jeugdzorg, medewerkers van de inspectie, een advo-
caat, een rechter en een politica komen aan het woord.

In de media kom je veel tegen over jeugdzorg en dat is niet altijd positief. Ik heb gepro-
beerd om met dit boek jeugdzorg, maar zeker ook de cliënt van jeugdzorg, een stem
te geven. Voor dit boek is geen wederhoor toegepast, dus het verhaal komt van één kant.
Uit de 27 opgenomen interviews komt duidelijk naar voren dat jeugdzorg veel dingen
goed doet, maar ook dat er kritiek is. Duidelijk is dat jeugdzorg het nooit 100 procent
goed kan doen. Ik denk dat de transitie daar een positieve verandering in kan brengen.
Wat iedereen wil is goede zorg voor onze jeugd!

9
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Natasha is een maand geleden moeder geworden van zoon Daniel.2 Haar vriend
Dave is ook bij het interview aanwezig.

Moeder

Ik heb een verleden van mishandeling en verwaarlozing. Mijn ouders zorgden niet
goed voor mij en mijn zusje. Ik ben uit huis geplaatst toen ik anderhalf jaar was. Mijn
moeder is inmiddels overleden en mijn vader zit in het criminele circuit. Met hem heb
ik geen contact. Mijn zusje heeft borderline en met haar heb ik weinig contact. We zijn
ook niet samen opgegroeid, want we zaten in verschillende pleeggezinnen en ver-
schillende tehuizen. 

Ik heb nooit een goede relatie met jeugdzorg gehad. Door al die verschillende gezins-
voogden is mijn leven beschadigd. Ik hechtte me aan het eerste pleeggezin waar ik woon-
de, maar ik moest daar op mijn vijfde jaar weg vanwege gedragsproblemen. Jeugdzorg
vond dat het pleeggezin waar ik toen al drieënhalf jaar was niet bevoegd genoeg was
– te zware problematiek voor een ‘gewoon’ pleeggezin – om voor mij te kunnen zorgen.
Ik heb toen twee jaar in een opvangtehuis gewoond en zag mijn pleegouders twee keer
per jaar – vaker mocht niet. Dan kwamen ze naar mij toe. Daarna moest ik naar een tehuis
voor gehandicapte jongeren. Ik was helemaal niet gehandicapt, maar had een achter-
stand ontwikkeld door mijn gedragsproblematiek. Er werd gezegd dat ik een laag IQ had
en autistisch zou zijn, maar dat ben ik niet. Ik heb een traumatisch verleden en daarom
ging het niet goed. Toen ik een jaar of zeventien was ben ik op mezelf gaan wonen. 
Ik had nog maar een maand een relatie met de vader van Daniel toen ik zwanger bleek.
Ik had kort daarvoor de prikpil gekregen en was verbaasd dat ik toch zwanger was. Ik
wilde geen abortus. In het begin had mijn vriend het er wel moeilijk mee. Hij zei dat
we dan maar moesten kijken hoe het zou gaan. Hij had tijd nodig om te wennen. Dat
begrijp ik ook, want voor een man is die keuze lastiger dan voor een vrouw. Die tijd heb
ik hem ook wel gegund. Ik dacht dat ik een stabiele relatie had met hem, maar na een
paar maanden bleek hij een andere vriendin te hebben. Hij gaf ook aan geen interes-
se te hebben in de baby. Hij weet dat zijn zoon geboren is, maar heeft niets van zich
laten horen. 

11
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Drie maanden voor de geboorte van Daniel ben ik verhuisd naar een appartement met
begeleiding van Bureau Maatschappelijke Ondersteuning (BMO). Ik sta bij hen ook onder
curatele vanwege schulden. Ik heb in de afgelopen maanden alles verzameld wat ik nodig
heb voor een baby: een bedje, box, kinderwagen, kleertjes, speelgoed en spulletjes voor
in bad. Een dag voor dat ik zou bevallen heb ik via de chat contact gekregen met Dave.
Het klikte meteen tussen ons en toen ik hem vertelde dat ik de volgende dag zou beval-
len van een zoon was hij heel betrokken. We spraken af dat hij de volgende dag naar
het ziekenhuis zou komen waar ik zou bevallen. 

Dave: Toen ik Natasha leerde kennen via de chat, hebben we over van alles gesproken.
Toen ze me vertelde dat ze de volgende dag zou bevallen, hebben we het erover gehad
hoe het zou zijn als we een relatie hebben en dat er dan een kindje is dat niet van mij
is. Ik zei dat ik daar geen enkel probleem mee zou hebben en dat ik bereid was om het
kindje te erkennen als de biologische vader dat niet zou willen doen. Het was voor mij
snel duidelijk dat ik met een eerlijk en warm persoon te maken had. Iemand waar ik
altijd op gehoopt had, maar nog niet had ontmoet. 
Natasha vroeg me of ik bij de bevalling aanwezig wilde zijn zodat ik een betere band
met het kindje zou krijgen dan wanneer ik er pas later bij betrokken zou zijn. Ik ben daar
op ingegaan en de volgende dag naar het ziekenhuis gegaan. Daar heb ik haar dus voor
het eerst ontmoet en ook haar begeleider van BMO die bij de bevalling zou zijn. 
Natasha: Het heeft toch nog een dag geduurd voor Daniel kwam. Dave is al die tijd bij
mij gebleven. Ik kreeg een injectie in mijn been tegen de pijn en toen kwam Daniel. Het
was een gezond en mooi kindje. Dave is daarna naar zijn huis gegaan om even bij te
komen, dat adviseerde de verpleging hem. Een paar uur later kwam een verpleegkun-
dige naar mijn kamer en ze vertelde dat ze Daniel even meenam voor een onderzoek.
Ze vertelde ook dat er bezoek voor mij was. Er kwamen vier mensen mijn kamer
binnen waaronder mijn curator, de voogd van Daniel en twee mensen van de kinder-
bescherming. Ze vertelden me dat ze Daniel zouden meenemen en hem naar een pleeg-
gezin zouden brengen. Niemand had mij verteld dat Daniel meteen na zijn geboorte
weggehaald zou worden.
Ik ging helemaal uit mijn dak, heb gegild en geschreeuwd. Het was dat ik nog versuft
was van die prik in mijn been anders was ik het bed uitgesprongen en had ze iets aan-
gedaan. Maar dat kon ik niet. Ze vroegen of ik nog afscheid wilde nemen van Daniel,
maar dat wilde ik niet. Je neemt geen afscheid van je kind, want afscheid nemen is defi-
nitief en dit is niet definitief! 
Dave: Ik kreeg een telefoontje van Natasha en ze was helemaal overstuur. Ze vertelde
dat ze Daniel hadden meegenomen. Ze hadden gezegd dat zij een gevaar zou zijn voor
haar zoontje en dat ze naar hun idee niet voor hem zou kunnen zorgen. Ik was aardig
van slag, want dit had ik niet verwacht. Volgens mij zou zij een goede moeder zijn.
Sinds onze eerste ontmoeting is de band tussen ons alleen maar sterk gegroeid en zo
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ook mijn gevoelens voor Daniel, want ik zie hem als mijn eigen zoon. Ik wil Daniel ook
erkennen als mijn eigen kind, daar heeft Natasha al toestemming voor gegeven, maar
dat gaat nog niet zo gemakkelijk. Daar moeten we nog achter aan. We hebben een latre-
latie, want ik wil graag mijn eigen plekje houden om af en toe naar toe te gaan. Ik heb
ook de nodige dingen meegemaakt, maar wat zij nu heeft meegemaakt! Zonder je kind
het ziekenhuis te moeten verlaten is vreselijk. 
Natasha: Ik vind het erg dat Daniel nu al in een pleeggezin woont. Ik ben in mijn jeugd
tehuis in en tehuis uit gegaan en dan weer een pleeggezin. Ik wil niet dat mijn zoon-
tje dat ook allemaal moet meemaken. Ik wilde heel graag voor hem zorgen. Dat zou
ook kunnen met behulp van BMO. Ik kan binnenkort verhuizen naar een ander appar-
tement bij het kantoor van BMO, waar ik 24 uur per dag begeleiding krijg. Voor mij zou
ideaal zijn als Daniel vier of vijf dagen bij mij is en eventueel het weekend bij een pleeg-
gezin. Dan kunnen Daniel en ik ook even tot rust komen. Mijn begeleidster van BMO
vindt dat ook een goed idee.
Maar hoe graag ik dat ook wil, er wordt niet gekeken naar een oplossing waardoor ik
voor hem kan zorgen. Ze kijken er niet naar hoe een moeder haar kind kan houden. ‘Nee,’
zeggen ze, ‘het kind moet eerst aan het pleeggezin hechten en dan pas aan de echte
moeder.’ 
Dave: Nu begrijp ik ook waarom ze wilden dat ik even naar huis zou gaan om te sla-
pen. Uit de papieren die we later kregen bleek dat het bij jeugdzorg al eerder bekend
was dat ze de baby na de bevalling zouden meenemen. Ze wilden het geheim hou-
den voor de moeder omdat er een mogelijkheid zou zijn dat ze vluchtte met haar kind. 
Natasha: Dat zou ik nooit doen, ik zou nooit mijn eigen kind in gevaar brengen. 
Dave: Jeugdzorg zegt dat er grote zorgen zijn over de mogelijkheden van Natasha om
haar baby de juiste zorg te geven. Wat ook meespeelt is dat zij onder curatele staat van-
wege financiële problemen, maar die zijn nu opgelost. Natasha heeft zich vrijwillig voor
twee jaar onder curatele laten stellen en daarom is jeugdzorg er weer bij gekomen. Het
blijkt dat je geen ouderlijk gezag mag uitoefenen als je onder curatele staat. Automa-
tisch neemt jeugdzorg dan de voogdij tijdelijk over. Zij heeft de mogelijkheid om onder
de curatele uit te komen. 
Natasha: Tijdens mijn zwangerschap heb ik twee ‘prenatale gesprekken’ gehad. Dat bete-
kent dat alle zorgteams om mij heen twee keer bij elkaar zijn gekomen. Ik was daar ook
bij en er is nooit gezegd dat ze Daniel bij me weg zouden halen. Dat zijn dan de men-
sen die zich om mij en mijn kind moeten bekommeren. Degene die er niet bij zat was
de voogd van Daniel. Zij was al door jeugdzorg aangesteld, maar nog niet door de rech-
ter. Ze was dus nog niet rechtmatig de voogd. Deze voogd heeft niet gehoord wat er
besloten is en hoe het na de bevalling aangepakt wordt. Jeugdzorg vindt nu dat ik van-
wege mijn problematiek niet in staat ben om goed voor Daniel te zorgen. Ik begrijp dat
ik hulp nodig heb, het alleen doen is gewoon te moeilijk. Maar Dave is er nu ook en hij
wil zorgen voor Daniel.
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Dave: Er was al voor de geboorte van Daniel besproken dat Natasha samen met Daniel
zou deelnemen aan een moeder-kindproject. Er wordt dan geobserveerd hoe zij met
haar kindje omgaat en of zij goed voor hem kan zorgen. Er zijn echter lange wachtlijsten.
Zo lang dat Natasha er niet meer voor in aanmerking komt omdat Daniel al te lang uit
huis is geplaatst. 
Natasha: Er is nu een bezoekregeling. Toen Daniel vier dagen oud was is hij hier samen
met zijn voogd geweest. Dave, mijn begeleider van BMO en mijn kraamhulp waren er
ook. Dat was de eerste keer dat we hem weer zagen na de geboorte. Ik vond dat hij
geel zag en de kraamhulp van mij zag het ook. De voogd had gezegd dat er, voor ze
naar mij kwamen, naar Daniel gekeken was door de verloskundige. Dat blijkt achteraf
niet te kloppen. De pleegouders zijn de dag erop met Daniel naar het ziekenhuis
gegaan en hij moest onder de lamp. Daarna had Daniel ontstoken oogjes3, maar nu gaat
het goed met hem. Hij krijgt antibiotica en zalf voor zijn oogjes.
Ik vond het wel veel te vermoeiend voor Daniel dat hij iedere keer hier naartoe gebracht
zou worden en stelde voor om naar het pleeggezin te komen. Dat wilden ze niet. Blijk-
baar zijn ze bang dat ik opeens voor de deur sta om Daniel weg te halen, maar ik heb
al gezegd dat ik dat nooit zou doen. 
Dave en ik zien Daniel nu één keer per week tweeëneenhalf uur in een kamer van een
zorgcentrum. Daar zitten we in een ongezellig kamertje. Er is niet eens een goede tafel
waar ik hem kan verschonen, dat moet ik op de grond doen. 
Jeugdzorg heeft gezegd dat Daniel het eerste half jaar in ieder geval bij het pleegge-
zin blijft en dat ze van daaruit gaan proberen om het contact tussen moeder en kind
op te bouwen. Ieder half jaar wordt dat bekeken, dus als ze denken dat ik het nog niet
aankan komt er weer een half jaar bij. Het kan ook zijn dat er na een half jaar een extra
bezoekmoment komt. Maar dat weten we dus niet.
Dave: Het kan dus zomaar tien jaar duren voordat hij volledig thuis woont, als ze al de
intentie hebben om daar naartoe te werken. Ik lees ook nergens in het rapport dat jeugd-
zorg denkt dat Natasha daartoe in staat is. Als je dat rapport leest, en je zou haar niet
kennen, dan denk je dat het over één of andere gek gaat. Maar ik heb haar beter leren
kennen en weet dat dat niet zo is. Ik zie haar gewoon als een normale volwassen vrouw
die hier en daar wel een stukje begeleiding nodig heeft.
Natasha: De voogd heeft gezien dat we hier alles hebben voor Daniel en ze heeft nooit
iets gezegd. Voor de bevalling heb ik met de voogd hier thuis nog een gesprek gehad.
Dat gesprek ging over hoe ik Daniel kon onderhouden. We hebben een plan gemaakt
dat nooit uitgevoerd is. Ze wist al dat hij hier niet zou komen wonen! Samen met de
advocaat gaan we nu voor de volledige terugplaatsing. Ik wil niet dat Daniel hetzelf-
de meemaakt als ik. 

14

3 Het bleek dat Daniel besmet was met chlamydia.
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Dave: Wat zo vervelend is, is dat er altijd in de rapporten van Natasha zal staan dat ze
een belastbaar verleden heeft. Daar komt ze nooit meer vanaf. Mijn verleden is net zo
belastbaar, maar bij mij is jeugdzorg nooit in beeld geweest, dus is er geen rapport dat
me altijd nagedragen wordt. Ik ben voor de wet iemand die met zijn volle verstand alles
kan en mag, maar zij niet omdat er een rapport is. Het is vechten tegen de bureaucra-
tie. Ze zijn ervan overtuigd dat Natasha haar kind niet op kan voeden, dus hoe kan je
bewijzen dat zij het wel kan?
Natasha: Ik heb het al lang bewezen, maar ze willen het niet zien! Ze vinden dat Daniel
niet veilig is bij mij. Ze vinden dat mijn leven langere tijd stabiel moet zijn voor Daniel
hier kan komen wonen. 
Maar ik bekijk alles van een positieve kant. Het heeft geen zin om heel kwaad te wor-
den. Ik laat ook geen emotie zien. Daniel heeft er niets aan en jeugdzorg profiteert ervan.
Dave: Ze kan de knop omzetten en dan krijg je later te horen: het lijkt wel of je geen
affectie kan tonen. En als je gaat huilen ben je instabiel. 
Natasha: Er is altijd wel wat. Als ik Daniel nu zie, heb ik moeite om hem in mijn armen
te nemen. Ik durf het niet. Ik ben nog niet echt gehecht aan mijn kind; die relatie is
verstoord door jeugdzorg.
Ik heb besloten om me aan te melden bij een trainingscentrum waar ik een diploma
kan halen om gastmoeder te zijn. Als ik dat diploma heb, kan ik het laten zien en dan
moeten zij maar zeggen dat ik nog steeds geen goede moeder kan zijn.

15
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Erik Gerritsen is bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
(BJAA).

Bestuursvoorzitter 
Bureau Jeugdzorg

Na mijn studie politicologie ben ik bij de landelijke overheid gaan werken. Na vijftien
jaar ben ik bij de gemeente gaan werken en daar kon ik me bezighouden met een aan-
tal taaie maatschappelijke vraagstukken zoals crisisopvang, voortijdig schoolverlaten en
de aanpak van multi-probleemgezinnen. Ik ging me meer in de jeugdzorgproblematiek
verdiepen, want ik wilde meer inzicht in die materie krijgen. Bij de gezinnen thuis kwam
ik niet, maar ik sprak met mensen die in de jeugdzorg werkten en die wél bij de men-
sen kwamen. Ik vond de jeugdzorgproblematiek steeds interessanter worden. Al heel lang
ben ik gefascineerd door, zoals ik dat noem, ‘ongetemde vraagstukken’. Dat zijn inhou-
delijk ingewikkelde vraagstukken met veel spelers waarbij niemand ‘de baas’ is. Ik vind
het fascinerend hoe je die vraagstukken dan toch kunt oplossen.
Ik ben gestopt bij de gemeente en een jaar naar de universiteit gegaan om een begin
te maken met een promotieonderzoek waarbij ik de jeugdzorgcasussen kon gebruiken.
Inmiddels werk ik sinds 2009 bij BJAA. Het is dankbaar werk, omdat het gaat over heel
kwetsbare kinderen. 95% Van de kinderen in Nederland zijn de gelukkigste kinderen van
de wereld, maar jeugdzorg heeft te maken met de 5% waar het niet goed mee gaat,
de extreme gevallen. Want, en dat vergeten mensen wel eens, jeugdzorg krijgt die kin-
deren pas ná een zorgmelding en dat betekent dat iedereen die daarvoor erbij betrok-
ken was zegt: ‘we trekken het niet’. Jeugdzorg heeft dus een zware doelgroep, een groep
die kwetsbaar is en ontzettend veel pech heeft in het leven. Daarbij komt dat een groot
deel van die problematiek veroorzaakt wordt door, zoals wij dat noemen, ‘onmachtige
ouders’. Laat duidelijk zijn dat ik de ouders niet de schuld geef, want zij hebben vaak
ook weer een eigen verleden. Het helpt om daar niet over te oordelen. 

Je kunt in de jeugdzorg ongelooflijk veel verschil maken zowel positief als negatief. Het
jeugdzorgsysteem dat we met elkaar hebben gemaakt, leidt er vaak toe dat we veel
kinderen kunnen helpen, maar er wordt ook een eigen doelgroep gecreëerd. Helaas
gebeurt het dat kinderen er niet beter, maar slechter van worden. Dat ligt niet aan de
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mensen die in de jeugdzorg werken, want dat zijn in mijn ogen helden, maar het is het
systeem. Voor je als gezin in de jeugdzorg terechtkomt zijn er vaak al veel problemen
op verscheidene domeinen: schulden, vechtscheiding, psychische problematiek, verslaving,
slechte huisvesting, geen werk of kinderen die een stoornis hebben. Je bent als gezin
dan kwetsbaar en vaak komt zo’n gezin in een vicieuze cirkel terecht. 
Heb je één probleem, dan word je geholpen, en bij twee problemen ook nog. Maar zijn
het er meer dan heb je écht een probleem, want je bent dan zeer kwetsbaar en je wordt
van het kastje naar de muur gestuurd. Niemand is verantwoordelijk! Uiteindelijk kom je
dan bij de jeugdzorg terecht. Ik wil hiermee niet zeggen dat het altijd bij niet-jeugd-
zorg begint en bij jeugdzorg eindigt, maar als er gemeentelijk beter was samengewerkt,
dan zouden wij minder werk hebben. Het besef dat het beter kan en dat het juist om
de meest kwetsbaren in onze samenleving gaat, maakt dat je verschil kunt maken en
dat is wat ik wil.

Jeugdzorg is in het algemeen, net als BJAA, jarenlang niet echt effectief bezig geweest.
Ons bureau is daarom twee jaar geleden begonnen met een nieuwe innovatieve werk-
wijze. We werken gezinsgericht met een gezinsmanager (vroeger de gezinsvoogd, maar
die naam gebruiken we niet meer) als centrale figuur, die heeft alle touwtjes in han-
den. We gaan heel intensief aan de slag met het hele gezin. De gezinsmanagers die
dit werk doen moeten een hoge frustratietolerantie hebben, maar blijven ook streven
naar het ‘ideaalbeeld’. Je moet de lat hoog leggen voor jezelf, maar je moet ook blij zijn
met kleine stapjes. 
Als een ouder nooit geleerd heeft hoe je een kind moet opvoeden, omdat zijn of haar ouders
het ook niet konden, wat kun je dan verwachten? Het is mogelijk dat er in een gezin een
intensief co-ouder traject wordt opgezet. Spirit doet dat en deze co-ouder begeleidt dan
bijvoorbeeld dertig uur in de week de moeder bij de opvoeding. Dat is niet goedkoop, maar
het kan ervoor zorgen dat de kinderen niet uit huis geplaatst worden. Een kind uit huis
plaatsen kost ook geld en dan heb ik het nog niet over het menselijke aspect.
Er zijn twee grote problemen in de jeugdzorg: te veel bureaucratie en te weinig samen-
werking. Bureaucratie heeft te maken met alle tijd die aan administratie en contact-
journaals moet worden besteed, waardoor er te weinig tijd overblijft voor het contact
met de gezinnen. Als je geen tijd voor de gezinnen hebt, krijg je geen vertrouwen en
ben je niet effectief. Het gebrek aan samenwerking wordt voor een groot deel veroor-
zaakt door ‘perverse financiële prikkels’ waar je voor betaald wordt. Er is een soort prik-
kel van het uit de hand laten lopen van problemen. Als wij succesvol zijn in het voor-
komen van OTS en UHP gaan we failliet. Justitie betaalt beter dan VWS. Als de
gemeente het niet goed doet, wordt het jeugdzorg en gaat de rekening naar de pro-
vincie. Als jeugdzorg het niet goed doet, dan gaat de rekening naar jeugddetentie of
gesloten inrichting, dat is Justitie en VWS. Gaat het daar niet goed, dan komt de reke-
ning deels terug bij de gemeente – een WW-uitkering – of deels bij justitie – bijvoor-
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beeld een huis van bewaring. Er staat dus een prikkel op het uit de hand te laten lopen
van problemen. 
We kunnen met onze nieuwe werkwijze de helft van de gezinnen uit het dwangkader
houden en volstaan met drang. Dwang is de OTS of UHP of jeugdreclassering. Drang
is wat we vroeger de vrijwillige jeugdzorg noemden. Daar zijn we nu wat eerlijker in,
want vrijwillig is het natuurlijk niet. Ouders komen meestal niet uit zichzelf naar BJZ.
Vaak is er een zorgmelding van school, politie, ziekenhuis, buren of huisarts. De ouders
weten dat ze moeten meewerken, want als BJZ vindt dat de veiligheid van een kind in
gevaar komt pakken ze door. Daarom vind ik ‘drang’ een beter woord dan ‘vrijwillig’. 
Vroeger kwam het voor dat er in één gezin een jeugdbeschermer voor het ene kind en
iemand van de jeugdreclassering voor een ander kind was. Voor de jongere kinderen waar
nog geen signalen waren dat het niet goed ging deden we niets. Een baby pleegt geen
straatroof, maar een baby met drie oudere broers die dat doen, die moet je meene-
men in je aanpak. Dat gebeurde niet en iedereen werkte langs elkaar heen. Vroeger kwam
het voor dat er voor drie kinderen in één gezin drie verschillende medewerkers van jeugd-
zorg betrokken waren. Wij hebben op een gegeven moment, en daar zijn we wel trots
op, tegen tien professionals gezegd: jullie hebben vijf maanden om het werk opnieuw
uit te vinden. Er is maar één criterium: het moet waarde toevoegen aan de veiligheid
van het kind. Kijk naar je werkprocessen, je agenda en je dossiers. Ze kwamen er depres-
sief uit, want het bleek dat 70% van wat ze deden verspilling was. Ze moesten de ver-
spilling eruit halen en daar kwamen de gezinsgerichte principes uit: je werkt bij de men-
sen thuis en je praat mét en niet over het gezin, en na een zorgmelding wordt er zo
snel mogelijk contact gemaakt. 
Alle bureaucratie werd eruit gehaald, de contactjournaals zijn afgeschaft, alle verschil-
lende rapportages van een kind zijn omgezet naar één gezinsrapportage. Dat is de basis
voor de verwijzing, de rapportage aan de rechtbank, het overleg met het gezin over het
plan. In een dossier van gemiddeld 12 pagina’s staat alles. Nu hebben we uitgebreide
overlegmomenten met de professionals en het gezin, bij de mensen thuis en onder lei-
ding van de gezinsmanager.
Een gezinsmanager heeft niet meer dan veertien gezinnen in zijn caseload. Als er meer
gezinnen zijn dan komen die op een wachtlijst. Je kunt beter goed geholpen worden
dan half. Van de 6000 gezinnen die we in ons bestand hebben, staan er 600 op een
wachtlijst. Dat is een schandaal, maar vroeger was die wachtlijst er ook (verborgen in
een extreem hoge caseload) en dat leidde tot een ‘opwerkfabriek’ voor OTS-en, omdat
we te weinig tijd hadden om iedereen goed te helpen waardoor situaties onnodig uit
de hand liepen. Je kunt dus beter, hoe cynisch dat ook klinkt, bij ons op een wachtlijst
staan dan half geholpen worden. En dan maar hopen dat het geen familiedrama wordt.
Ik zeg wel eens dat jeugdzorg de nationale aflaat is voor familiedrama’s. Niet alles is
te voorkomen, hoe graag we dat ook zouden willen.
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Wij willen medewerkers die een koel hoofd en een warm hart hebben, die de handen
uit de mouwen steken en die met beide benen op de grond staan, die met collega’s
en het gezin willen gaan puzzelen hoe en waar het beter kan. 

Om gelukkig te blijven in de jeugdzorg moet je niet te hoge verwachtingen hebben. Je
moet een ongelooflijke ambitie hebben om iedereen, zoals we dat noemen, ‘blijvend
veilig’ te krijgen. We zijn er niet om kinderen gelukkig te maken, maar veilig! Helaas lukt
dat niet altijd.
We hebben gelukkig ook cliënten die jaren na dato nog eens teruggaan naar de gezins-
voogd (zoals dat vroeger bij ons heette) en zeggen: ‘Kijk eens wat ik allemaal bereikt
heb!’ Dat zijn de pareltjes, die grijpen een gezinsmanager aan. Er zijn ook gezinnen die
zeggen: ‘Stuur die journalisten maar op ons af en dan kunnen wij vertellen dat het hele-
maal niet zo erg is om bij jeugdzorg terecht te komen. Sterker nog, dat je er geholpen
wordt.’
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Tango met jeugdzorg

Tango met jeugdzorg biedt een breed palet van verhalen uit de jeugdzorg.
Verhalen van ouders van een kind dat onder toezicht of uit huis is
geplaatst, maar ook van pleegouders, pleegkinderen en medewerkers
van bureau jeugdzorg. Ook is gesproken met een bestuurder van Bureau
Jeugdzorg, een Tweede Kamerlid, een kinderrechter, een advocaat en
medewerkers van de Inspectie Jeugdzorg.

In de verhalen van de ouders komen vaak de gevoelens van zorg en
machteloosheid aan bod. Je zult maar op een ochtend vier agenten en
twee medewerksters van jeugdzorg voor je deur zien staan die je kind
komen ophalen. Een aantal ouders voelt zich niet gehoord door
jeugdzorg en blijft vechten tot in de rechtszaal aan toe. Diverse ouders
hebben zich aangesloten bij een netwerk dat ouders steunt. Er zijn ook
positieve ervaringsverhalen. Zo vertelt een volwassen vrouw die als kind
uit huis geplaatst is, dat ze – ondanks de verschillende pleeggezinnen en
gezinsvoogden – blij is dat ze als negenjarige uit huis geplaatst is.  

Uit de diverse verhalen komt duidelijk naar voren hoe zwaar het werk
van medewerkers in de jeugdzorg is. Hun werk en de vraagstukken waar
ze tegenaan lopen worden scherp in beeld gebracht. Gezinsvoogden
vertellen bijvoorbeeld over de beslissing om een kind wel of niet uit huis
te plaatsen. Uit al deze verhalen blijkt een grote betrokkenheid en een
sterke wil om zorgvuldig de beslissing te nemen over het wel of niet
ingrijpen in de opvoedingssituatie.

Dit is het negende boek van auteur en humanisticus Cornelie van Well.
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Tango met jeugdzorg

Ervaringen van (pleeg)ouders, jongeren en professionals

* Cornelie van Well * 
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