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Jeugdzorg in nieuw jasje

GEZONDHEIDSZORG

door Ron Langenveld

B

Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de orga-
nisatie en financiering van de jeugdzorg. Het streven is een
nieuw stelsel, met jeugd- en gezinsteams die in de wijk hun werk
doen. Tegen minder kosten. Limburgse zorginstellingen houden in-
tussen hun hart vast.

B ureau Jeugdzorg in Roer-
mond zit in de hoek
waar de klappen vallen.
Als de gemeenten in
Limburg vanaf 2015 ver-

antwoordelijk worden voor alles
wat met de zorg voor jeugd en jon-
geren te maken heeft, raakt de in-
stantie haar wettelijke monopolie
kwijt op het regelen van de toe-
gang tot de jeugdzorg. „Wij zoeken
nu samen met gemeenten naar
nieuwe vormen van toeleiding en
doorverwijzing”, zegt Nico Plit-
scher, voorzitter van de raad van
bestuur van Bureau Jeugdzorg. Zo
participeert zijn organisatie in de
experimenten met de jeugd- en ge-
zinsteams die in de provincie gaan-
de zijn, en waarmee gemeenten
een nieuw jeugdzorgstelsel willen
bouwen. Teams die hulp bieden in

de directe omgeving van jeugdigen
en hun familie. En die alleen in-
dien nodig doorverwijzen naar
zwaardere jeugdzorg. „Wij hopen
dat wij onze expertise en een deel
van onze medewerkers daar straks
bij kunnen inzetten.”
Desondanks voorziet Plitscher dat
hij afscheid moet gaan nemen van
een flink deel van zijn personeel. Is
het niet vanwege het wegvallen en
verschuiven van taken, dan is het
wel vanwege de bezuinigingen die
gemeenten in 2015 willen doorvoe-
ren. Jeugdzorgorganisaties zijn wet-
telijk verplicht in dat overgangsjaar
de huidige zorg overeind te hou-
den. Maar krijgen daarvoor wel
nog maar 80 procent van het bud-
get. „Als wij geen andere manieren
vinden om onze mensen in te zet-
ten, betekent dit dat bij ons zeker
honderd medewerkers hun baan
verliezen.” Sterker nog: Plitscher

weet niet eens of zijn organisatie
dat financieel wel gaat overleven.
En hij is niet de enige. Uit de inven-
tarisatie die gemeenten onder de in-
stellingen in Limburg hebben ge-
houden (het regionaal transitiear-
rangement), blijkt dat een groot
deel van de jeugdzorgorganisaties
flinke problemen voorziet als er ge-
schrapt wordt in hun budget. Naast
Bureau Jeugdzorg maakt bijvoor-
beeld ook Mondriaan Kinderen en
Jeugd in Heerlen zich ernstig zor-
gen over het voortbestaan van de
organisatie. En vrijwel alle zorgorga-
nisaties stellen dat zij personeel
moeten gaan schrappen of omscho-
len als de hervormingen en bezuini-
gingen doorgaan. Daarnaast voor-
zien zij dat door de meer wijkge-
richte aanpak veel van hun huidige
gebouwen overbodig worden.
Dat weinig rooskleurige toekomst-
beeld van jeugdzorgorganisaties

wordt bevestigd door de onderzoe-
kers Thijs Malmberg en Leo Bis-
schops. In opdracht van de provin-
cie namen zij de stand van zaken
in de Limburgse jeugdzorg onder
de loep en spraken met instellin-
gen en gemeenten. De onderzoe-
kers voorspellen vooral problemen
voor de residentiële instellingen
die veel vastgoed in bezit hebben.
„Die gaan het heel erg moeilijk krij-
gen”, zegt Thijs Malmberg. De on-
derzoekers sluiten niet uit dat er
daadwerkelijk organisaties gaan om-
vallen. Naast de financiële proble-
men, hebben Malmberg en Bis-

schops ook zorgen over de haalbaar-
heid van 1 januari 2015 als ingangs-
datum voor de transitie van de
jeugdzorg. Volgens de onderzoe-
kers is bijvoorbeeld voor tal van or-
ganisatie nog überhaupt niet be-
kend óf en van wie zij vanaf die da-
tum hun geld gaan krijgen. Voor
Stichting Jeugdzorg St. Jozef in Ca-
dier en Keer bijvoorbeeld. Een bo-
venregionale instelling waar naast
Limburgers ook jongeren uit Zee-
land en Brabant opgevangen wor-
den. Hoe de gemeenten in de drie
provincies die financiering vorm
gaan geven, is volgens de onderzoe-

kers nog volslagen onduidelijk.
„De bezuinigingen en het tempo
zijn te rigoureus”, vat Nico Plit-
scher van Bureau Jeugdzorg de si-
tuatie samen. „In vernieuwingen
moet je investeren. Hier gebeurt
juist het tegenovergestelde.” Plit-
scher vreest samen met zijn Lim-
burgse collega’s dat met de huidige
koers veel expertise in de jeugdzorg
verloren gaat. „Ik maak mij uiter-
aard zorgen om mijn eigen organi-
satie. Maar vooral over de continuï-
teit en kwaliteit van de zorg voor al
die jeugdigen in Limburg die onze
hulp heel hard nodig hebben.”
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