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Geachte Tweede Kamerleden, 

 

Stelt u zich het volgende voor: u bent ouder van een zoontje met een licht verstandelijke en een 

lichamelijke beperking. Hij woont thuis. Samen met uw partner zorgt u voor hem en zijn twee 

zussen. Naast een baan vraagt dat veel van u beiden. De zorg voor uw zoon trekt een zware wissel 

op u en uw partner, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Om dit vol te houden zou u erg geholpen 

zijn met ondersteuning: respijtzorg waarbij uw zoon uit logeren gaat of extra begeleiding thuis 

krijgt. Zo zou u af en toe een paar uur hebben voor de rest van het gezin, voor uzelf of samen met 

uw partner. Uw aanvraag hiervoor wordt in behandeling genomen en wat krijgt u? Opvoedhulp. 

Maar u weet heel goed hoe u uw zoon moet opvoeden, dat is het probleem niet. Het u toegewezen 

zorgaanbod levert dan ook frustratie op en een aantal gespannen gesprekken met de medewerkers 

die de aanvraag beoordeeld hebben. Zij concluderen op hun beurt dat u zich niet houdt aan de 

kaders van de te bieden hulp. De situatie escaleert. Omdat u het aanbod niet passend vindt en dus 

niet accepteert volgt er een Veilig Thuis melding, met alle gevolgen van dien. 

 

Misschien denkt u dat het allemaal niet zo’n vaart loopt. Toch is dit wat Ieder(in) en Per Saldo op 

dit moment in toenemende mate zien gebeuren: een mismatch omdat er door een jeugdzorg-bril 

naar hulpvragen van ouders van een kind met een levenslange, levensbrede beperking in de 

Jeugdwet wordt gekeken. Terwijl de behoefte van ouders met een kind met meervoudige 

beperkingen, toch echt anders is dan die van een gezin waar bijvoorbeeld sprake is van signalen 

van huiselijk geweld.   

 

Het Significant-onderzoek “Levenslang en levensbrede zorg en ondersteuningsvragen van 

jeugdigen en jongvolwassenen” bevestigt dat jeugd met een beperking of chronische ziekte en hun 

naasten een eigen toegang, bejegening en aanbod nodig hebben. Dit verdiepende onderzoek, naar 
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aanleiding van het Zwartboek Jeugd1 van Ieder(in) en Per Saldo, is geagendeerd voor dit 

Wetgevingsoverleg Jeugd. De conclusies in het rapport zijn duidelijk. Voor jeugd met een 

levenslange, levensbrede beperking of chronische aandoening is het volgende nodig: 

 meer professionele expertise bij de toegang; 

 een deskundige beoordeling van de urgentie van de hulpvraag (triage); 

 beter passende zorg en ondersteuning; 

 meer betrekken van kinderen en hun ouders bij de gesprekken; 

 ruimere inzet van respijtzorg en ambulant zorgaanbod.  

Hoewel we zien dat hier langzaamaan meer aandacht en erkenning voor komt, is het hard nodig 

om dit nu snel in de praktijk te realiseren. 

 

Op 18 november spreekt u met elkaar in het Wetgevingsoverleg Jeugd. Wij vragen met klem uw 

aandacht voor de conclusies van het Significant-onderzoek. Tevens geven wij u deze drie 

belangrijke aandachtspunten mee voor uw overleg: 

 

1. Aanbod van respijtzorg, begeleiding en informele zorg wordt te weinig ingezet 

2. Monitor naast het zorgaanbod ook de hulpvraag 

3. Dubieuze verkenning reikwijdte jeugdhulpplicht door expertiseteam VNG  

 

1. Aanbod van respijtzorg, begeleiding en informele zorg wordt te weinig ingezet 

Vanaf het begin van de decentralisatie van de jeugdwet zien we een afname van (de inzet) van het 

aanbod van respijtzorg, begeleiding en informele zorg. Dit ambulante aanbod is onmisbaar voor de 

ondersteuning van ouders die langdurig dag in dag uit intensieve ondersteuning verlenen aan hun 

kind met een beperking of chronische ziekte. Wij zien in de praktijk dat gemeenten met een op 

herstel-gerichte blik naar deze gezinnen kijken. Als de situatie met inzet van ondersteuning is 

verbeterd wordt de hulp stopgezet. Wanneer de hulp is stopgezet verergert de problematiek al snel 

opnieuw, terwijl stabiliteit juist gedijt bij een continue inzet van deze hulp. 

 

Verstrekkende gevolgen stopzetten persoonsgebonden budget 

In deze situaties wordt vaak het persoonsgebonden budget (pgb) afgewezen of stopgezet waarop 

ouders in geval van informele zorg aan hun kinderen een beroep doen. Nadat de hulpvraag is 

vastgesteld kunnen ouders een maatwerkvoorziening aanvragen, zij hebben hierbij de keuze voor 

een pgb. Ouders vragen dat pgb aan omdat zorg in natura niet passend is in hun situatie. Gevolg 

van de afwijzing of stopzetting van het pgb is dat de hele gezinssituatie ontwricht raakt. Hetzelfde 

geldt voor het opdringen van niet-passende naturazorg. Uiteindelijk escaleert de situatie en heeft 

daardoor niet één persoon, maar een heel gezin hulp nodig. Deze manier van werken is in alle 

opzichten contraproductief.  

Het aantal pgb’s in de Jeugdwet is sinds de decentralisatie met 50% afgenomen terwijl niet 

duidelijk is of deze kinderen en hun ouders nu nog wel passende ondersteuning krijgen. 

 

 

 

                                                
1 https://iederin.nl/nieuws/18280/zwartboek--kinderen-met-langdurige-beperking--dakloos--in-de-jeugdwet/ 
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Blinde vlek voor belang respijtzorg 

Omdat is geconstateerd dat het aanbod van ambulante zorg binnen het gemeentelijk domein te 

weinig beschikbaar is of niet wordt ingezet, heeft de minister eind 2018 een aanjaagteam 

respijtzorg ingesteld onder leiding van Clémence Ross-van Dorp. Ook Movisie heeft in oktober 2019 

samen met VNG een onderzoek naar respijtzorg gedaan. De uitkomsten hiervan zijn 

verontrustend2. Veel gemeenten weten nog steeds niet goed wat respijtzorg is en snappen ook het 

nut ervan niet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Monitor naast het zorgaanbod ook de hulpvraag 

De cijfers over de inzet van jeugdhulp blijven maar stijgen zonder dat de vraag goed in kaart wordt 

gebracht3. Om effectief en efficiënt zorg in te kunnen kopen is het noodzakelijk te achterhalen in 

hoeverre de ingezette zorg ook echt voldoet aan wat kinderen en hun ouders nodig hebben. Tot 

onze verbazing is hierop nagenoeg niet geïnvesteerd.  

 

Naast het feit dat jeugd en hun ouders geen passend aanbod krijgen, kost een mismatch tussen 

vraag en aanbod handenvol geld. Tevens is er een toenemende roep om meer geld.  

Ieder(in) en Per Saldo vinden het onverantwoord meer geld te investeren, zonder dat de vraag en 

behoefte van jeugd en hun ouders goed in kaart is gebracht. Wij daarom doen een dringend beroep 

om naast het aanbod, ook de hulpvraag van kinderen en hun ouders te monitoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2https://www.movisie.nl/artikel/verkenning-naar-respijtzorg-onder-gemeenten  
 
3 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/44/366-duizend-jongeren-met-jeugdzorg-in-1e-halfjaar-2019 

 Wilt u de minister vragen naar de stand van zaken met betrekking tot verbetering 

van de inzet van respijtzorg? 

 Wilt u de minister vragen wat hij gaat doen met de opbrengsten van het 

aanjaagteam respijtzorg dat onder leiding van Clémence Ross-van Dorp in het najaar 

van 2018 is gestart? 

 Wilt u de minister vragen gemeenten op te roepen de hulpvraag centraal te stellen 

en daarmee respijtzorg, begeleiding en informele zorg vaker beschikbaar te maken 

en in te zetten? 

 Verder verzoeken wij u er bij de minister op aan te dringen een halt toe te roepen 

aan de steeds verdere uitholling van de inzet van het persoonsgebonden budget. 

 Leeft ook bij de minister het gevoel van urgentie dat voor een gerichte inkoop van 

passende zorg de registratie van de zorgvragen van jeugdigen en hun ouders van 

essentieel belang is?  

 Om het concreet en meetbaar te maken: wanneer gaat de minister daar welke 

initiatieven op ondernemen?  



 Pagina 4 / 4 

3. Dubieuze verkenning reikwijdte jeugdhulpplicht door expertiseteam VNG 

Tot slot willen wij aangeven dat we hoogst ongelukkig zijn met de gang van zaken rondom de 

verkenning naar de reikwijdte van de plicht van gemeenten jeugdhulp te bieden als kinderen en 

hun ouders dat nodig hebben (jeugdhulpplicht). Daarvoor heeft de VNG nu zelf een expertiseteam 

ingericht. Dit team bestaat onder andere uit mensen die op persoonlijke titel in dit expertiseteam 

zitten, terwijl een aantal leden ook een belangrijke functie bekleedt binnen een gemeente. Hier 

gaat een advies uitrollen waarvan wij de onafhankelijkheid betwijfelen. Gemeenten hebben 

beleidsvrijheid en bepalen zelf hoe ze invulling willen geven aan deze jeugdhulpplicht. Ieder(in) 

neemt daarom ook niet deel aan de begeleidingscommissie waarvoor wij waren gevraagd. 

Het expertiseteam is voornemens om ook het ministerie van VWS hun advies te sturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij vragen u bovenstaande punten naar voren te brengen en de minister hierover tijdens het WGO 

jeugd op 18 november 2019 te bevragen. Als u nog vragen heeft naar aanleiding van onze inbreng 

dan zijn wij hiervoor graag beschikbaar. 

 

Wij wensen u een constructief overleg. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Illya Soffer, directeur Ieder(in)  Aline Molenaar, directeur Per Saldo 

 

    

 

 

 

 

 

 Wilt u de minister vragen welk gewicht hij toekent aan het advies van dit door het 

bestuur van de VNG ingerichte expertiseteam? 

 Wilt u de minister vragen hoe dit traject zich verhoudt tot de door de minister uit te 

voeren motie Peters c.s. (31 839, nr. 670), waarin ook wordt gevraagd om een 

onderzoek naar de reikwijdte van de jeugdhulpplicht? 


