
Ruggengraat Jeugddialoog

Inleiding: waarom een Jeugddialoog?
Het Nederlands jeugdzorgstelsel transformeert. Die transformatie is onderdeel van een grotere verschuiving in de zorg. 

Het kijken naar mensen verandert: van uitgaand van ziekte en aanbod naar uitgaand van gezondheid en vraag. Res-

pect, acceptatie en oog voor diversiteit van cliënten zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

De Jeugdwet stelt kaders en geeft ruimte voor ontwikkeling van de jeugdhulp. De behoefte groeit om nieuwe ant-

woorden te zoeken op vragen van kinderen, jongeren en hun ouders over opgroeien, opvoeden en zorg. Wat is nodig 

om als kind je talenten te ontwikkelen?

Wat heb je nu nodig om straks als mens en burger mee te doen in de maatschappij? Hoe ga je om met problemen die 

zich voordoen? Hoe zorgen we dat de ondersteuning en zorg voor jeugd steeds gepaster, effectiever en doelmatiger 

wordt? Nieuwe antwoorden op deze vragen ontstaan in gesprekken tussen jongeren, ouders en betrokken hulpver-

leners. De jeugddialoog wil die gesprekken voeden door een zorginhoudelijk perspectief te geven voor de komende 

jaren. Niet door een alomvattende visie te presenteren maar door een beweging te creëren waarin mensen, instituties 

en instellingen samen aan dat perspectief werken.

Wat zijn de contouren van de beweging in de jeugdhulp?
In de eerste plaats is het kind in zijn leefomgeving het vertrekpunt. Zijn ouders zijn eerst verantwoordelijk om hun 

kind te begeleiden bij het opgroeien. Zij kiezen het onderwijs en bouwen aan de sociale omgeving van het kind. Dicht 

bij het kind staan betrokken professionals. Het gaat om de huisarts, de jeugdgezondheidszorg, het jeugdmaatschap-

pelijk werk en het onderwijs. Het zijn professionals met verschillende vakgebieden, met verschillende manieren van 

kijken, andere interacties met het kind en andere aanpakken. Maar er is ook veel overlap, die kansen voor samenwer-

king biedt. In alle sectoren gaat het over begrijpen en beïnvloeden van gedrag, emotie en interactie in hun context. 

De komende jaren zal op dit terrein meer uitwisseling moeten plaatsvinden om overal optimaal van kennis gebruik te 

maken. Een gedeeld zorginhoudelijk perspectief helpt professionals om het gesprek te voeren over zorg dicht bij huis.

In de tweede plaats is het tijd dat het professionele perspectief wordt verbreed. Kinderen, jongeren en hun ouders 



willen kunnen opgroeien, ontwikkelen, leren en spelen. Soms hebben ze zorg nodig om dat mogelijk te maken. Wat 

daarvoor nodig is, is niet vanuit één kader te bepalen. Maar die zorg is nooit een doel op zich: het gaat altijd om het le-

ven zelf. Maximale samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn (jGGZ, ondersteuning licht verstandelijk beperkten) 

is nodig. Het gaat dan om goede samenwerking met de specialistische zorg. Dit maakt een soepele schakeling mogelijk 

tussen de leefwereld van de jongere en de verschillende vormen van ondersteuning.

De vormen en perspectieven van ondersteuning en zorg mogen veelvoudig zijn, maar voor jongeren moet deze aanslui-

ten als geheel. Professionals moeten goed samenwerken. Een gedeeld zorginhoudelijk perspectief is het begin van een 

goed werkend zorgstelsel.

In de derde plaats is er de erkenning dat er sommige jongeren en gezinnen complexe problemen hebben en houden. De 

jeugdhulp is nog niet altijd uitgerust voor de ernstigste gevallen. Er gaat van alles mis. Denk aan: het te laat herkennen 

en behandelen van psychiatrische problematiek, het niet doorbreken van de keten van hechtingsstoornissenvan ouder 

op kind, mishandeling en trauma. Nieuwe, gespecialiseerde aanpakken kunnen helpen. Die aanpakken moeten worden 

ontwikkeld, met onderzoek naar wat werkt en wat niet. We kunnen beter gebruik maken van bestaande ‘practice based’ 

kennis.

De wetenschap uit binnen- en buitenland kan beter verbonden worden met de praktijk voor verdere ontwikkeling. Een 

gedeeld zorginhoudelijk perspectief helpt om het onderzoek te richten.

In de vierde plaats ontstaan met de nieuwe Jeugdwet nieuwe stelselvraagstukken, zoals het onderscheid tussen Jeugd-

wet en zorgverzekeringswet (18-/18+, gezondheidszorg)en onderwijs. Wat daar verder van zij - de inhoudelijke doelen 

van zorg, de resultaten voor mensen moeten voorop staan. Een gedeeld zorginhoudelijk perspectief helpt blijvende 

stelseldiscussies te voorkomen.

Transformatie van de totale zorg voor jeugd is dus noodzakelijk. Daarom zijn we in de jeugddialoog teruggegaan naar 

de basis, we hebben een ruggengraat geformuleerd die algemeen geldend zou kunnen zijn voor elke professional die 

met kinderen en ouders te maken heeft en voor elk wettelijk of institutioneel kader. Van daaruit zoeken we met ieder-

een die maar wil naar betekenisvolle initiatieven, perspectieven en onderzoek.

Doel van de jeugdhulp
Waar doen we het voor? Aan zorg voor de jeugd, onderwijs en tal van andere voorzieningen zijn vele doelen te verbin-

den. Vrij naar Machteld Huber willen wij, jeugdprofessionals, allemaal dat kinderen zo opgroeien, dat zij als ze volwas-

sen zijn, optimaal in staat zijn zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en 

sociale uitdagingen van het leven en met waardering en acceptatie van diversiteit.

De basis - wat wil een kind?
Om goed volwassen te kunnen worden, moet je eerst kind kunnen zijn. In de tijd dat ze opgroeien, hebben kinderen 

behoeftes en belangen. Ook die zijn leidend in het werk van jeugdprofessionals. We denken dat de volgende uitspraken 

die behoeften vangen.

1. Ik mag zijn wie ik ben.

2. Mijn ouders zijn voor mij verantwoordelijk. Ze zorgen dat ik zelf afwegingen kan maken om te doen wat ik zelf wil 

en kan. Ze dagen me uit om verder te ontwikkelen en zijn er voor mij als ik ze nodig heb.

3. Ik doe mee, in mijn familie, op school en in de buurt en krijg de ruimte en steun om mijn mogelijkheden te ontdek-

ken en talenten te ontwikkelen.

4. Ik groei veilig, goed gevoed en gekleed en uitgedaagd op - thuis, op school, in de buurt, in de zorg en op het inter-

net.

5. Als ik problemen tegenkom, die ik met mijn omgeving niet zelf kan oplossen, zijn er mensen die helpen, informeel en 

professioneel. Zij zorgen dat dat we samen passende hulp inzetten voor mij, ons gezin en onze omgeving. Ze overleg-

gen met mij over wat ik wil en leggen me goed uit wat ze doen.
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Wie zijn betrokken?
Omdat het doel van jeugdhulp is dat jeugdigen opgroeien in hun eigen omgeving, is hulp voor jeugd iets waar verschil-

lende betrokkenen in die omgeving een rol spelen. Wij onderscheiden:

• Jeugdige. De jeugdige is het vertrekpunt en behoudt zo veel als mogelijk eigen regie en met hem worden doelstel-

lingen bepaald.

• Ouder. De ouder is verantwoordelijk voor zijn kind en kan zijn eigen stijl van opvoeden kiezen.

• Omgeving. Vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het opgroeien van jeugdigen, steunt de omge-

ving hen en hun ouders en hebben daarin een volwaardige rol.

• Professional. De professional is iemand die opgeleid is om jeugdigen te ondersteunen en de (persoonlijke) kwaliteiten 

heeft om dat te doen.

• Organisaties. Organisaties stellen professionals in de gelegenheid om kinderen, jongerenen hun ouders optimaal te 

kunnen steunen.

• Bestuur. De overheid heeft een rol in het scheppen van kaders, waarbinnen alle spelers optimaal de mogelijkheid 

krijgen om hun rol op een goede manier te spelen.

Wat zijn basisprincipes voor goede zorg voor de jeugd?
Uit alle discussies en gesprekken hebben wij de volgende kenmerken van goede zorg voor de jeugd gehaald:

• Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en worden daarin gerespecteerd en aangesproken

• Normale opvoeding, lichamelijke gezondheid, psychische gesteldheid en gezinscontext zijn aspecten die altijd meege-

nomen moeten worden

• Het onderwijs, de huisarts, de jeugdgezondheidszorg, het brede (jeugd)maatschappelijkwerk en het werken samen 

als meest dichtbij staande ondersteuning en hulp aan kinderen en gezinnen

• Meer inzet op preventie, vroegsignalering en goede toegankelijkheid en beschikbaarheid van generalistische zorg en 

specialistisch indien nodig

• Generalistisch werken en specialistische inzet gaan hand in hand in verschillende vormen met flexibiliteit: dichtbij 

tenzij, gepersonaliseerde kwalitatief goede zorg, generalistisch waar kan, specialistisch waar nodig (vlotte op- en 

afschaling). Ook specialisten werken in de omgeving van het kind

• Specialistische kennis wordt doorgegeven naar het generalistisch domein in een voortdurende ontwikkeling

• We werken toe naar interventies die werken, het mag best rationeler. Dus we onderzoeken en bieden alleen wat het 

best werkt, maar verliezen waarde van professioneel handelen niet uit het oog.

Wat zijn competenties van de zorgverleners?
Basisprincipes schetsen een breed perspectief en vragen een verandering van kijken door iedereen die bij de opvoeding 

van jongeren betrokken is. De transformatie wordt mogelijk als professionals en organisaties enkele kerncompetenties 

delen en van daaruit aan de zorg voor jeugd werken.

• Verantwoordelijkheid nemen. Rekenschap willen afleggen over de wijze waarop je je leven inricht of je taken vervult.

• Blijven leren. Je blijven ontwikkelen als mensen in je vak, door open te staan voor nieuwe kennis en om methoden te 

verkennen die werken (evidence based werken).

• Samenwerken. Vanuit je eigen rol en kennis op een goede manier communiceren en handelen ten behoeve van het 

gemeenschappelijke doel om een kind op een goede manier te laten opgroeien.

• Luisteren. Naar wat jeugdigen en hun ouders willen en kunnen en de ervaringen die zij als kennis te bieden hebben.

• Risico’s inschatten. Op basis van kennis en intuïtie weten wat te doen in welke situatie, de afweging begrijpen of zelf 

kunnen maken tussen risico’s op korte en op lange termijn, en de verantwoordelijkheid durven te nemen voor dingen 

die op basis van jouw handelen, anders kunnen gaan dan je voorziet. Daarbij is aandacht voor de conflict van belan-

gen waar professionals in terecht kunnen komen.
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