
 

 

  

  

  

 

 

Crisis in jeugdzorg landschap! 
 

Wij zijn een integraal platform waarbij verschillende vormen van jeugdhulp vanuit cliënt- perspectief 

vertegenwoordigd zijn. 

Het Platform stelt zich ten doel om, als gesprekspartner van de gemeenten in de regio Midden-Brabant, 

bij te dragen aan de verbetering van de jeugdzorg, in het kader van de transitie/transformatie van de 

jeugdzorg.  

 

In 2015 zijn we gestart met de transitie van het Sociaal Domein. De gemeentes kregen de 

verantwoordelijkheid van de Jeugdzorg. De transitie ging gepaard met bezuinigingen die een groot 

effect hadden op de uitvoering van de transitie. 

Gaandeweg zagen we de gemeentes stoeien met de problematiek Jeugdzorg om deze te ontwikkelen 

en deze te laten passen in het budget van de Gemeentes en het Sociaal Domein. Hoe kunnen we als 

gemeentes Jeugdzorg hanteerbaar houden en de kosten zo minimaal mogelijk houden? 

Op 16 juni 2021 is er een persbericht uitgegaan van de jeugdbescherming Brabant (JBB) waarin zij 

aankondigde een opname stop door te voeren 

De situatie binnen Jeugdbescherming Brabant is zeer nijpend, door de jarenlange financiële tekorten. 

Het ziekteverzuim is hoog, er is een tekort aan personeel, het verloop is groot en nieuwe 

jeugdzorgwerkers zijn niet tot nauwelijks te vinden. De krapte op de arbeidsmarkt levert dezelfde 

problemen op bij andere jeugdbeschermingsorganisaties (GI’s), maar ook in het voorliggend veld 

(gemeenten, jeugdzorgaanbieders etc.). Op dit moment kunnen onze medewerkers niet alle 

maatregelen die aan ons toegewezen worden, uitvoeren. Daarom zien wij ons genoodzaakt om vanaf 

maandag 21 juni voor minimaal drie maanden een cliëntstop (geen instroom van nieuwe cliënten) voor 

jeugdbeschermingsmaatregelen in te stellen. Hierdoor kunnen we de jeugdigen die momenteel al aan 

ons zijn toegewezen, zo kwalitatief en goed mogelijk helpen. Indien wij deze cliëntstop niet uitvoeren 

dan zal verzuim en verloop verder toenemen en kunnen we de maatregelen die al aan ons zijn 

toegewezen niet meer uitvoeren. Dan komen we in een neerwaartse spiraal die heel veel kinderen 

raakt. 

Deze instroomstop is niet alleen voor kinderen en gezinnen, maar ook voor onze eigen medewerkers 

een boodschap die we liever niet hadden willen brengen. De aan ons toegewezen cliënten verdienen 

aandacht en kwaliteit en die willen (en moeten) wij bieden, maar het is onverantwoord om onze 

resterende medewerkers nog verder te overbelasten. Het is in het belang van kinderen en gezinnen in 

Brabant om deze uitzonderlijke noodmaatregel zo kort mogelijk te laten duren. 



 

 

  

  

  

 

Dit vraagt om gezamenlijke oplossingen, die allereerst voor de korte, maar ook voor de lange termijn 

noodzakelijk zijn. Uiteraard zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Ministerie van Justitie en 

Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming en de Brabantse gemeenten op de hoogte gebracht. 

 

Reactie Platform: 

Ruim vijf jaar heeft men verschillende plannen ontwikkeld, die hebben geleid tot een systeem die de 

Jeugdzorg onwaardig is. Er werden steeds meer eilandjes gevormd en de zorgaanbieders werden 

gedwongen om te werken met een (te) laag tarief dat nauwelijks te hanteren is. 

In de afgelopen jaren heeft men miljoenen besteed aan de jeugdzorg door onderzoeken en plannen te 

maken die totaal tot weinig of niets hebben opgeleverd voor de ouders/kinderen/jeugdigen en alleen 

maar geld hebben gekost. Geld dat beter had kunnen worden besteed aan de Jeugdzorg; deze zó te 

ontwerpen dat hulp wél op de goede plaats en op tijd was gekomen. 

Wethouder Marcella Hendrickx  heeft in een schrijven de raadsleden d.d. 21 juni 2021 geïnformeerd 

over de problematiek JBB en de gehele Jeugdzorg. In dit schrijven wordt gememoreerd dat de 

samenwerking tussen verschillende gemeentes en GI al mooie resultaten heeft opgeleverd, als 

Platform zien we dat niet op de werkvloer, nog steeds lange wachttijden en de betrokkenheid van de 

ouders is niet optimaal te noemen 

We spreken hier over weerbarstige systemen, hardnekkige patronen en complexe problemen. Die zijn 

niet van vandaag op morgen opgelost. Maar sommige actuele problemen zijn simpelweg niet langer 

aanvaardbaar, gegeven de enorme schade die kinderen en gezinnen daarvan ondervinden. Om op 

korte termijn verbeteringen in gang te zetten, zou het de gemeentes Regio Hart van Brabant sieren, in 

plaats te denken aan wederom bezuinigingen, maar ten minste aan deze drie punten prioriteit te 

geven. 

 

1. De zorg, die nodig is, moet ook toegankelijk zijn. Discussie of onduidelijkheid over ‘wie betaalt?’ 

mag geen geldige reden zijn voor het uitblijven van passende zorg. Budgetplafonds, tekorten, 

wel of geen contract: het zijn obstakels die achter de schermen aan de orde zijn, maar die 

kinderen en gezinnen niet mogen uitsluiten van passende zorg. 

2. Het bereiken van de leeftijd van achttien jaar mag niet langer de reden zijn waardoor 

jongvolwassenen in de problemen komen. Laat de leeftijdsgrens 18-/18+ irrelevant worden, 

zodat zorg en begeleiding in de praktijk op passende wijze voortgezet wordt en er geen 

kunstmatige breuk (met alle gevolgen van dien) ontstaat.  

 

 

 



 

 

  

  

  

3. Een systemische, integrale aanpak van problemen wordt de norm. Als kind én gezin niet 

worden betrokken bij het bepalen van wat er nodig is, dan gebeuren vaak niet de goede 

dingen. Het is niet alleen maatschappelijk urgent, het is ook een morele plicht om deze 

speerpunten met voorrang op te pakken. Alle kinderen hebben het recht zich zo goed mogelijk 

te ontwikkelen. Dit geldt óók voor kinderen die te maken hebben met complexe problematiek. 

Juist deze kinderen zijn kwetsbaar en lopen hierdoor risico’s in hun ontwikkeling.  

 

In diverse rapporten worden aanbevelingen beschreven hoe we de jeugdzorg kunnen veranderen naar 

een zorg die de client en de ouders centraal stellen.  (Ombudsman Samen Verder, SER van systemen 

naar mensen) Neem deze aanbevelingen over! 

Liefdevolle jeugdhulp is vaak afhankelijk van tijd en aandacht. Dit is geen kostenpost maar een 

investering. Daarbij staat de relatie tussen de vakkundige professional en het gezin, het kind en/of de 

jongere centraal. Dit is het fundament van de jeugdzorg. Het jeugdzorgstelsel moet zo ingericht zijn, 

dat alles daarin dienend is aan écht doen wat nodig is. 

 

Vraag aan de Wethouders en de diverse raden 

• Wat voor oplossingen heeft men in gedachten voor de ouders en de jongeren? 

• Heeft de gemeente een verdeelsleutel voor de extra gelden vanuit de regering? 

• Hoe worden de zorgverleners daadwerkelijk ondersteund, zodat de leegloop van goed 

gekwalificeerd personeel stopt? 

 

Tevens roepen wij als Platform op, de jongeren en ouders niet de dupe te laten worden van het  

systeem en het gevoerde beleid van de gemeenten. 

 

 

Namens het Platform Jeugdzorg Regio Hart van Brabant. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Sjef Zeebregts 

Voorzitter Platform 

 

 

 

  


