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Geachte commissieleden, 

 

Op 22 juni gaat u in gesprek met staatssecretaris Blokhuis van VWS en minister Dekker van 

Rechtsbescherming tijdens het commissiedebat jeugd.  

 

We zien dat het vertrouwen in mensen steeds verder afneemt. We zien dit ook terug in de 

signalen die wij ontvangen van ouders van kinderen met een levenslange en levensbrede 

beperking die een beroep doen op hulp vanuit de Jeugdwet. Zij voelen zich steeds meer 

behandeld als tweederangsburger en voelen zich niet serieus genomen. Onderstaand verhaal 

onderschrijft dit: 

 

‘Als zorgaanvrager word je niet gezien als mens met een hulpvraag, maar als iemand die 

onterecht een greep uit de kas wil doen. Dit wantrouwen kost de overheid veel geld en 

zorgouders gaan eraan onderdoor. Zorgouders vragen om de juiste noodzakelijke hulp, niet 

om luxe! Geef als overheid de zorgouders het vertrouwen terug. Zorg dat overheidsinstanties 

kunnen samenwerken. Daarmee bespaar je als overheid veel geld en als zorgouder veel 

frustratie en energie! Zie zorgaanvragers als mens, want ook wij zijn de maatschappij. Bij elke 

zorgaanvraag zou in eerste instantie maar één vraag gesteld hoeven worden: 'Wat is er nodig 

in de zorg rondom mijn kind?' 
Bron: 'Als wantrouwen vertrouwen wordt, zie je geen zorgaanvragen maar mensen met een hulpvraag' | 
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (vgn.nl) 

 

We moeten werken vanuit vertrouwen om te voorkomen dat er situaties ontstaan vergelijkbaar 

met de kinderopvangtoeslagenaffaire. Wij hopen dan ook dat u aandacht vraagt voor deze 

doelgroep tijdens het commissiedebat, met name op de volgende punten: 

1. Financiële maatregelen 

2. Uitsluiten informele zorg door naasten 

3. Toerusting 

4. Toereikende tarieven 

 

 

  

https://www.vgn.nl/blog/als-wantrouwen-vertrouwen-wordt-zie-je-geen-zorgaanvragen-maar-mensen-met-een-hulpvraag?utm_medium=email&utm_campaign=VGN%20nieuwsbrief%20-%2031-05-2021&utm_content=VGN%20nieuwsbrief%20-%2031-05-2021+CID_4efb4dd6734cf7763b10972231f93aae&utm_source=VGN%20nieuwsbrief&utm_term=Als%20wantrouwen%20vertrouwen%20wordt%20zie%20je%20geen%20zorgaanvragen%20maar%20mensen%20met%20een%20hulpvraag
https://www.vgn.nl/blog/als-wantrouwen-vertrouwen-wordt-zie-je-geen-zorgaanvragen-maar-mensen-met-een-hulpvraag?utm_medium=email&utm_campaign=VGN%20nieuwsbrief%20-%2031-05-2021&utm_content=VGN%20nieuwsbrief%20-%2031-05-2021+CID_4efb4dd6734cf7763b10972231f93aae&utm_source=VGN%20nieuwsbrief&utm_term=Als%20wantrouwen%20vertrouwen%20wordt%20zie%20je%20geen%20zorgaanvragen%20maar%20mensen%20met%20een%20hulpvraag


 

1. Financiële maatregelen 

Wij zijn enorm geschrokken van de voorstellen die zijn beschreven in het rapport ‘Stuurgroep 

maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet’. De maatregelen die benoemd worden 

raken onze achterban zwaar. In het rapport wordt onder andere voorgesteld dat de eigen 

bijdrage op jeugdhulp weer ingevoerd moet worden, (laagdrempelige zorg) preventieve hulp 

ingeperkt moet worden en dat gemeenten alle regie krijgen waardoor huisartsen en/of 

specialisten niet meer rechtstreeks kunnen doorverwijzen. 

 

Wij maken ons ernstig zorgen over deze voorstellen. Door het afbouwen van lichte vormen van 

hulp en wanneer er dus geen passend (preventieve) zorg/ondersteuning wordt geboden, zal in 

veel situaties de hulpvraag op termijn onnodig zwaar worden. Dit leidt juist tot extra kosten. 

De voorstellen lijken veelal vanuit een herstelgedachte beschreven. Voor de doelgroep met een 

levenslange en levensbrede beperking gaat dit perspectief echter niet op. Ze kunnen (soms) 

leren leven met hun situatie, maar het gaat niet over. De hulpvraag kan van dag tot dag 

wisselend zijn en de focus ligt met name op ontwikkeling, kleine stapjes vooruit of het 

voorkomen van achteruitgang. Voor deze doelgroep is het enorm belangrijk dat 

zorg/ondersteuning op- en afgeschaald kan worden wanneer de situatie daar om vraagt. Het 

tijdig kunnen inzetten van lichte vormen van passende ondersteuning is van groot belang juist 

om escalaties en zwaardere vormen van hulp te voorkomen (waakvlam hulp). De casus in 

bijlage 1 geeft dit weer.  

 

Ook wordt er opnieuw gekeken naar het invoeren van een eigen bijdrage op jeugdhulp en met 

name voor kinderen met een langdurige beperking, zoals psychische aandoeningen. Ouders 

van kinderen met een beperking worden dan gestraft als zij een hulpvraag binnen de Jeugdwet 

hebben. Daarnaast is het in strijd met het Internationaal Verdrag Rechten voor het Kind 

(IVRK) en met name Artikel 24 Gezondheid en gezondheidszorg: 

1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op het genot van de grootst 

mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor de behandeling van ziekte en het 

herstel van de gezondheid. De Staten die partij zijn, streven ernaar te waarborgen dat geen 

enkel kind zijn of haar recht op toegang tot deze voorzieningen voor gezondheidszorg wordt 

onthouden. 

2. De Staten die partij zijn, streven de volledige verwezenlijking van dit recht na en nemen 

passende maatregelen, met name (b): 

b. om de verlening van de nodige medische hulp en gezondheidszorg aan alle kinderen te 

waarborgen, met nadruk op de ontwikkeling van de eerstelijnsgezondheidszorg. 

 

Er mogen geen drempels zijn voor kinderen naar de toegang tot gezondheidszorg. Het is niet 

voor niets dat er voor kinderen geen eigen bijdrage geldt in de Zorgverzekeringwet en op 

gezondheidszorg. Ook de Wlz kent geen eigen bijdrage voor kinderen. Er wordt op deze wijze 

ook onderscheid gemaakt tussen kinderen met een somatische aandoening en kinderen met 

een psychische aandoening. Dit raakt Artikel 2 van het RIVK. Ouders van kinderen met een 

langdurige beperking hebben sowieso hogere kosten. Dit is ook aangetoond in het eerdere 

onderzoek naar afschaffing van de eigen bijdrage jeugdhulp in 2015.  

 

Het niet rechtstreeks kunnen doorverwijzen door huisartsen of specialisten naar 

gecontracteerde aanbieders (bijvoorbeeld jeugd-GGZ) die een passende behandeling bieden 

ondermijnt de deskundigheid van de professionals. Deze tweetrapsraket is niet voor niets 

ingevoerd. De toegang tot noodzakelijke gezondheidszorg moet altijd via een huisarts of 

specialist mogelijk zijn in het belang van het kind. 

file:///C:/Users/silke/Downloads/Inzicht_in_de_ouderbijdrage_in_de_Jeugdwet.pdf


 

>>Wij verzoeken u de staatssecretaris te vragen geen maatregelen te treffen die 

schadelijk kunnen zijn voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen met een 

levenslange en levensbrede beperking. Laagdrempelige en preventieve hulp moet 

altijd beschikbaar zijn. 

Dat betekent dat: 

• Laagdrempelige en preventieve hulp dient altijd beschikbaar te zijn.  

• Er geen eigen bijdrage komt op jeugdhulp. 

• Huisartsen en specialisten rechtstreeks door kunnen verwijzen.  

 

2. Uitsluiten informele zorg door naasten 

Informele zorg door naasten wordt enorm ontmoedigd binnen de Jeugdwet. Als blijkt dat 

naasten de zorg/ondersteuning gaan leveren wordt er ineens met een heel ander uitgangspunt 

gekeken en komen er extra voorwaarden om de hoek kijken. Zorg of ondersteuning 

(zorgbehoefte) die was vastgelegd in de indicatie of beschikking wordt ineens gezien als 

ouderlijke zorg, opvoedkundige zorg of zelfredzaamheid en valt daardoor niet meer onder de 

geïndiceerde zorg. We zien ook dat gemeenten dan een inkomenstoets toepassen om na te 

gaan of ouders de vergoeding voor geleverde zorg/ondersteuning wel echt nodig hebben om 

rond te kunnen komen. Zij maken hierbij gebruik van een tool van het Nibud die hier (volgens 

het NIBUD zelf) niet voor is bedoeld. Zorg en ondersteuning door naasten vanuit een pgb lijkt 

hierdoor bijna onmogelijk gemaakt te worden, terwijl we blij moeten zijn dat er mensen zijn 

die deze zorg en ondersteuning voor hun naasten tegen een geringe vergoeding op zich willen 

nemen.  

Zij zijn vaak in staat om efficiëntere en flexibele zorg/ondersteuning te leveren. Zij hebben al 

een klik, een vertrouwensband waardoor zij meteen over kunnen gaan om resultaten te 

bereiken. Zij kunnen snel acteren waardoor een escalatie voorkomen kan worden. Zij zijn 

aanwezig bij situaties waarbij het nodig is om vaardigheden toe te passen die moeten inslijten 

direct als de situatie zich voordoet. Daardoor hoeft dit niet achteraf besproken te worden.   

 

Naast voordelen voor budgethouders levert inzet van informele hulp ook financiële voordelen 

voor gemeenten op. Dit omdat een informele hulpverlener een lager tarief heeft, niet 

ingewerkt hoeft te worden en geen vertrouwensband hoeft op te bouwen. Dit draagt bij aan 

effectieve zorg (zie ook bijlage (2), tip 57 Erik Gerritsen ‘maak slim gebruik van pgb op maat’). 

 

Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitgesproken dat er binnen de Jeugdwet 

geen toets mag worden toegepast om de financiële eigen kracht te berekenen en deze 

financiële eigen kracht bepalend te laten zijn bij het wel dan niet toekennen van jeugdhulp. Dit 

raakt veel budgethouders die een pgb vanuit de Jeugdwet hebben of hadden, maar door de 

financiële toets of inkomenstoets een afwijzing hebben ontvangen. Dit speelde met name 

zodra er naasten werden ingezet vanuit een pgb. Wij zijn erg blij met deze uitspraak en raden 

budgethouders dan ook aan om een nieuwe aanvraag in te dienen wanneer zij een afwijzing 

hebben ontvangen. Deze uitspraak mag er niet toe leiden dat dit nu alsnog als ‘eigen kracht’ 

gezien wordt waardoor naasten verplicht worden deze ‘boven-gebruikelijke’ zorg vrijwillig te 

leveren. Tijdens het stappenplan is tenslotte al gekeken wat er in alle redelijkheid van naasten 

verwacht mag worden en is niet meegenomen in de beschikking. 

 

 

 

 

 

https://persoonlijkbudgetadvies.nibud.nl/#/panel/0


 

Afgelopen jaar is er veel te doen geweest over hetzelfde onderwerp, eigen kracht, bij de 

zorgverzekeringswet (Zvw). Mede door inzet van de politiek heeft dat geleid tot meer 

duidelijkheid in de vorm van een handreiking indicatiestelling kindzorg met bijbehorende 

duiding door het zorginstituut met betrekking tot inzet naasten. 

 

>> Wij verzoeken u de staatssecretaris te vragen de keuzevrijheid voor pgb 

hulpverleners (formeel/informeel of een combinatie van beiden) te borgen en hierop 

te handhaven bij alle soorten van zorg en/of ondersteuning. Daarbij is het van 

belang dat de keuze voor de invulling van de hulpvraag geen invloed meer kan en 

mag hebben op de omvang van de vastgestelde hulpvraag en de stappen die eerder 

zijn gezet in het stappenplan.  

 

>> Wij verzoeken u de staatssecretaris te vragen ook voor jeugdhulp duidelijke 

richtlijnen indicatiestelling op te stellen, bijvoorbeeld een handreiking, zoals ook 

voor de Zvw kindzorg is opgesteld. Dit in samenwerking met verschillende relevante 

partijen. 

 

3. Toerusting 

De keuze voor een pgb moet een weloverwogen, positieve en bewuste keuze zijn. Iemand met 

een zorg- en/of ondersteuningsvraag moet voorafgaand aan het keukentafelgesprek goed en 

volledig geïnformeerd zijn. Alleen door goede en volledige informatie vooraf weet men wat een 

pgb inhoudt en kan een goede afweging gemaakt worden of een pgb past. Hierdoor kan een 

bewuste positieve keuze gemaakt worden. Ook ouders/vertegenwoordigers van huidige 

budgethouders moeten goed op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen op 

pgb-gebied. Dit voorkomt dat mensen fouten maken of erger nog dat er misbruik van ze 

gemaakt kan worden. Ook voorkomt het teleurstellingen en het achteraf oplossen van 

(onbewuste) fouten. 

Gemeenten moeten budgethouders wijzen op de toerustings- en informatiemogelijkheden van 

Per Saldo en deze bekostigen als toerusting nodig blijkt. Voor hen is het versterken aan de 

voorkant een goede investering die later extra kosten aan de achterkant kan besparen. Op 

deze wijze zal zorggeld beter besteed worden. 

Daarnaast zouden ook medewerkers van gemeenten die de indicatie stellen goed toegerust en 

getraind moeten zijn. Als zij weten wat de volgorde in de aanvraagprocedure is, de tijd die het 

kost en kennis hebben over het pgb, dan kunnen zij goed aftasten of de hulpvrager in staat is 

een weloverwogen bewuste positieve keuze te maken voor het pgb. En dan kunnen zij een 

gelijkwaardig gesprek hierover voeren. Bovendien kunnen zij bepalen of iemand vaardig 

genoeg is om met een pgb te werken of dat er nog toerusting nodig is om vaardigheden eigen 

te maken. 

>> Wij verzoeken u de staatssecretaris te vragen om te zorgen voor een goede 

informatievoorziening vooraf over de keuze voor een pgb en een goede toerusting 

voor nieuwe en bestaande ouders/vertegenwoordigers van budgethouders.  

>> Wij verzoeken u de staatssecretaris te vragen om toerusting van 

toegangsmedewerkers voor jeugdhulp onder de aandacht te brengen bij gemeenten. 

 

 



 

4. Toereikende tarieven 

Iemand die ervoor kiest zelf zijn zorg en/of ondersteuning in te kopen wordt nu nog regelmatig 

geconfronteerd met tarieven die ontoereikend zijn om kwalitatief goede hulp in te kunnen 

kopen. Dit maakt dat budgethouders steeds meer moeite krijgen om goede 

hulpverleners/aanbieders te kunnen vinden, te behouden en om een marktconform tarief af te 

kunnen spreken. Door bezuinigingen en oplopende tekorten bij gemeenten komen de pgb-

tarieven nog meer onder druk te staan. 

Pgb-tarieven bestaan niet uit werkelijke kostencomponenten, maar worden afgeleid van soms 

niet vergelijkbare naturatarieven (appels met peren vergelijken). Het tarief zou altijd 

gebaseerd moeten zijn op vastgestelde kostencomponenten voor de betreffende hulpsoort. Om 

deze normbedragen voor pgb-tarieven vast te stellen, voor informele-  en formele zorg, moet 

in de opbouw van het tarief rekening worden gehouden met deze kostencomponenten, 

waaronder het werkgeverscomponent en alle werkgerelateerde kosten zoals Q-consult eerder 

al in een handreiking heeft beschreven in samenwerking met VNG en Per Saldo. Dit zou 

geactualiseerd moeten worden en als landelijk kader voor alle gemeenten moeten gelden. 

 

>>Wij verzoeken u de staatssecretaris te vragen het onderzoek van Q-consult, met 

betrekking tot tariefsbepaling en daarbij rekening houdend met kostencomponenten, 

te actualiseren en als landelijk kader te gebruiken voor het gemeentelijk domein.  

 

Wij wensen u een constructief debat toe.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 
 

 

Aline Molenaar 

Directeur Per Saldo  



 

Bijlage 

 

1. ‘Het liefst wil ik ondersteuning op alle levensgebieden. De zoektocht van een moeder 

naar ondersteuning voor haar zoon.’ 

Bron: ‘Het liefst wil ik ondersteuning op alle levensgebieden’ | Movisie) 

Artikel 

Ervaringsverhaal 

26 januari 2021 

Carla is moeder van drie kinderen. Waaronder Jens, haar zoon van 17 jaar. Bij Jens is sprake 

van autisme en een angststoornis. Carla zoekt voor hem een aanvulling op bestaande hulp. 

Naarmate de zoektocht vordert, wordt de situatie steeds complexer. Hoe is het zover 

gekomen? En had dit voorkomen kunnen worden? 

Jens zit tijdens zijn jeugd op meerdere basisscholen. Daarna gaat hij naar een op autisme 

gespecialiseerde school, daar gaat het niet goed met hem. Zijn gedrag escaleert door de vele 

overprikkelingen, wat zich voornamelijk uit in flinke woede-uitbarstingen en dat hij niet meer 

naar school wil gaan. Het voelt niet als een stabiele, veilige omgeving. Carla geeft regelmatig 

op school aan wat volgens haar nodig is en goed werkt voor Jens. Zo vraagt ze om extra 

begeleiding, maar die wordt niet ingezet. ‘Tijdens de gesprekken stond vooral de ernst van zijn 

gedrag centraal en de rol van mij als ouder’. Jens loopt sindsdien regelmatig weg van school 

en wordt uiteindelijk geschorst. 

In de thuissituatie is er ambulante begeleiding door een MDFT-therapeut (MultiDimensionele 

FamilieTherapie), vanuit een persoonsgebonden budget (pgb). Die begeleiding sluit goed aan, 

Jens krijgt steeds meer vertrouwen in de hulpverlener. Ook is er logeerzorg. Als Jens ergens 

anders logeert, kan Carla op adem komen en meer aandacht besteden aan haar andere 

kinderen.  

Inwoners kunnen met allerlei hulpvragen terecht bij de gemeente. Maar wat als mensen niet 

weten waar ze precies heen moeten, niet goed doorverwezen worden of niet efficiënt geholpen 

worden? In een reeks portretten delen we ervaringsverhalen rondom de toegang tot 

ondersteuning en zorg bij gemeenten.   

Alle levensgebieden 

Tijdens de schorsing is Jens een aantal weken thuis. Carla bespreekt het met een 

leerplichtambtenaar en een onderwijsconsulent. De onderwijsconsulent begeleidt hen naar een 

andere gespecialiseerde school. Carla geeft ook daar aan wat volgens haar nodig is. ‘Het liefst 

zag ik de ambulante begeleiding over alle levensgebieden heen, inclusief school’. De school 

wilde het echter eerst aankijken. Ook de gemeente vond het niet nodig dat er uitbreiding van 

ondersteuning op school plaatsvindt. Kort daarna escaleert het ook daar. 

Carla vindt daarna zelf een gespecialiseerde tussenvoorziening. Jens kan er niet meteen 

terecht en ondertussen wordt de logeeropvang niet meer toegekend. Carla zou dit binnen de 

familie moeten kunnen oplossen. En omdat resultaten achterblijven besluit de gemeente de 

ambulante hulpverlening thuis te stoppen en in te zetten op hulp vanuit een instelling. Dit 

terwijl de resultaten achterblijven omdat er geen extra begeleiding op school werd toegekend 

en juist daar de escalaties plaatsvonden die direct gevolgen hadden voor de thuissituatie. 

https://www.movisie.nl/artikel/liefst-wil-ik-ondersteuning-alle-levensgebieden


 

‘Het liefst zag ik de ambulante begeleiding over alle levensgebieden heen, inclusief school.’ 

Fundering 

Jens vertrouwde en bouwde echter op de hulpverlener. Hij is boos, verdrietig, teleurgesteld, 

depressief en begrijpt niet waarom hij niet gewoon naar school kan. Hij zit thuis en valt in een 

steeds groter gat. ‘Alsof zijn fundering wegvalt’, aldus Carla. In de periode erna gaat Jens van 

de ene jeugdzorginstelling naar de andere, soms ook naar crisisafdelingen of op afdelingen 

voor jongeren met zware gedragsproblemen, verslavingsproblematiek of crimineel gedrag. Dit 

terwijl er behandeling noodzakelijk is vanuit de jeugd-GGZ. Alle wisselingen en de instabiliteit 

hebben alleen maar meer escalaties tot gevolg. Het werkt averechts op zijn angsten. Jens 

krijgt angstaanvallen, zijn hoofd zit vol. Hij heeft de behoefte om daarover te praten, maar 

groepsleiders geven aan dat daar geen tijd voor is. Uiteindelijk leidt het bij Jens tot meerdere 

suïcide pogingen en enorme woede uitbarstingen.   

Via omwegen en ‘heel veel zoeken, bellen en mailen’ komt Carla uiteindelijk terecht bij een 

interventieteam op het snijvlak van onderwijs en zorg, dat is opgezet door het ministerie van 

VWS en OCW. ‘Deze mensen hoorden onze noodkreet en hebben er alles aan gedaan om mijn 

zoon een veilige plek te kunnen bieden’. Er werd ook een instelling gevonden waar het 

uiteindelijk beter gaat met Jens. Carla en de behandelaars hebben intensief contact en er is 1 

op 1 begeleiding op school. Jens stabiliseert weer, totdat bekend wordt dat Jens zijn afdeling 

gesloten wordt. Net als de jeugdzorg+ instelling die daarna wordt gevonden. Het 

interventieteam bestaat inmiddels niet meer. Carla: ‘Wanneer wordt een nieuwe plek 

gevonden voor Jens? En is er nu niemand die met mij kan bepalen en zegt: dit is nodig en zo 

gaan we het doen!?’  

Carla dacht - aan het begin van dit traject - dat een aanvulling op de bestaande pgb hulp (over 

meer levensgebieden) voldoende zou zijn. ‘Nu blijkt er enorm veel zorg en ondersteuning 

nodig, de kosten zijn meer dan vertienvoudigd. Als men eerder goed naar mijn verhaal had 

geluisterd, naar wat er volgens ons nodig is, dan had het waarschijnlijk niet zover hoeven 

komen: een jongen met een toekomstperspectief dat nu vooral op losse schroeven staat’.  

De gebruikte namen in dit interview zijn vanwege privacyredenen gefingeerd.  

Reflectie vanuit PerSaldo 

In deze situatie sloeg de hulpverlening thuis goed aan. Het ging echter niet goed in het 

onderwijs, waar geen ondersteuning plaatsvond. Dat had weer invloed op de thuissituatie: de 

jongen kwam gefrustreerd thuis van school. De ambulant hulpverlener had telkens veel tijd 

nodig om de jongen weer rustig te krijgen. Waardoor er weinig tijd overbleef om te werken 

aan andere doelen.  

Het gezin deed een aanvraag voor 4 uur extra ondersteuning per week op school door dezelfde 

vertrouwde begeleider. Dat zou een win-win situatie hebben kunnen opleveren: de vertrouwde 

begeleider zou - vanuit opgedane ervaring - de leraar handvatten kunnen geven over hoe om 

te gaan met bepaalde situaties. De gemeente wees deze aanvraag echter af, omdat de 

gemeente de toegevoegde waarde niet zag en vond dat resultaten achterbleven. Wat hierbij 

mogelijk een grote rol heeft gespeeld is dat deskundigheid op het gebied van jeugd-GGZ 

ontbrak in het wijkteam.  



 

Ook de gekozen trajecten in jeugdzorginstellingen waren desastreus. De jongen kwam tussen 

jongeren met enorme opvoedingsproblemen terecht, tot crimineel gedrag aan toe. Dat 

wakkerde zijn angsten aan. Wanneer er anders gereageerd was op zijn angstaanvallen en 

behoefte om daarover te praten, dan hadden escalaties misschien voorkomen of verminderd 

kunnen worden. Ook hier speelde gebrek aan kennis op het gebied van de jeugd-GGZ een rol. 

De gemeente heeft telkens doorverwezen naar niet passende trajecten. Terwijl, zoals de 

moeder zelf aangeeft in haar verhaal, het mogelijk meer passend was geweest als de jongen 

aan het begin van het traject begeleiding had gekregen op school met behandeling door de 

jeugd-GGZ. Naast voortzetting van de zorg die in eerste instantie al aanwezig was: de goede 

begeleiding in de thuissituatie en de respijtzorg voor de rest van het gezin.  

Als de gemeente in een vroeg stadium goed geluisterd had naar wat er volgens betrokkenen 

zelf nodig is, wat volgens hen goed werkt, dan was de inzet van ‘lichtere’ vormen van 

ondersteuning mogelijk voldoende geweest. En had de inzet van ‘zwaardere’ ondersteuning 

voorkomen kunnen worden.  

 

2. Tip 57 Erik Gerritsen ‘maak slim gebruik van pgb op maat’ 

In 2014 voorafgaand aan de decentralisatie van de jeugdhulp schreef Erik Gerritsen, voormalig 

secretaris generaal van VWS, het boek ‘Hoe overleef je als gemeente de transitie jeugdzorg: 

55 tips voor deskundig opdrachtgeverschap’. Erik voegde hier later nog 5 tips aan toe. Tip 57 

heeft betrekking op het slim gebruik maken van een persoonsgebonden budget op maat 

geleverd door ouders zelf en draagt de titel “Maak slim gebruik van pgb op maat”. Erik schreef 

in 2014 in deze tip onder andere het volgende: 

“We weten uit ervaring dat terecht toegekende pgb’s aan integer werkende ouders in het 

algemeen vele malen goedkoper zijn dan de alternatieve zorg in natura die anders zou moeten 

worden geleverd. Dat komt door de combinatie van eigen regie en daarmee ook inzet van 

eigen kracht van ouders en het sociale netwerk met de mogelijkheden die pgb’s bieden om 

echt maatwerk te leveren. Omdat het bij pgb’s meestal om kinderen met zeer zware 

problematiek gaat en dus om relatief dure zorg, is het voor gemeenten ook financieel van 

groot belang om een goed werkend pgb-systeem vorm te geven. Ik heb de afgelopen tijd veel 

opvoedkundig prima vaardige ouders leren kennen van kinderen met zeer complexe 

problematiek. Problematiek waarvoor na een vaak lange martelgang door de reguliere 

jeugdzorg en jeugd-GGZ geen oplossing werd gevonden. De situatie van veel van die zeer 

kwetsbare kinderen verslechterde vaak dramatisch en dreef deze ouders tot wanhoop. Totdat 

ze met behulp van een pgb het heft in eigen handen konden nemen. Er zijn vele prachtige 

voorbeelden hoe deze ouders met relatief goedkoop maatwerk en ongelooflijk veel eigen inzet, 

alsnog tot werkbare oplossingen zijn gekomen, waarbij hun kinderen zienderogen opknapten.” 

 

 


