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Waarom de Jeugdwet faalt

Promovenda Sharon Stellaard moet concluderen dat het nieuwe werken geen 

kans maakt, omdat oude patronen zijn ingesleten en steeds worden herhaald. 

‘Het “oude werken” wordt door het systeem automatisch versterkt. Het nieuwe 

werken komt er amper tussen.’

Medicalisering

Zo was het de bedoeling van de Jeugdwet (2015) om minder te medicaliseren – 

minder problemen als een medisch probleem te bestempelen en dus ook niet al-

tijd de oplossing te zoeken in de medische hoek zoals medicijnen of therapie. ‘Dit 

lukt echter niet als systemen uit het oude werken nog overal te vinden zijn’, legt 

Stellaard uit. ‘Veel ondersteuning kan pas gegeven worden als kinderen een DSM-

diagnose (dus een medische aandoening) hebben. En waar dit niet het geval is, 

zit het ingeworteld in het denken en handelen van professionals.’

Met de invoering van de Jeugdwet was een helder doel geformuleerd: de hulp aan kinderen moet 

simpeler. Professionals zouden lichtere, preventieve ondersteuning geven. Het resultaat is echter 

compleet anders. In plaats van minder jeugdzorg, krijgen meer kinderen meer specialistische jeugdzorg. 

Hoe komt dat?

 Bewaren
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Wet Passend onderwijs

Stellaard onderzocht niet alleen de Jeugdwet, maar ook de Wet Passend onder-

wijs en de samenhang tussen die wetten. ‘Beide wetten richten zich op een 

(deels) dezelfde doelgroep, beogen een beweging van curatieve naar preventieve 

ondersteuning en verlangen voor hun uitvoering een omslag in denken en doen. 

Bovendien staat in beide wetten dat de bestuurlijk verantwoordelijken (schoolbe-

sturen en gemeenten) het beleid op elkaar afstemmen.’

Sharon Stellaard is, naast onder meer wetenschapsjournalist Mark Mieras en 

ervaringsdeskundge Jeroen Zwaal, één van de sprekers op het Zorg+Welzijn 

congres Samenwerken werken aan sterke jeugdhulp op woensdag 9 

december. Meer info of aanmelden >>

Meer thuiszitters

Maar belangrijker nog, beide wetten hebben volgens Stellaard gemeen dat de ge-

wenste uitkomsten uitblijven. Sommige uitkomsten staan in een aantal gevallen 

zelfs haaks op de beoogde uitkomsten. ‘Zo zijn er niet minder maar méér thuiszit-

ters en nemen de leerlingenaantallen in het speciaal onderwijs verder toe.’

Integraal samenwerken is onmogelijk

Een van de overkoepelende doelstellingen in beide wetten is het integraal samen-

werken. ‘Maar dat blijkt schier onmogelijk’, vertelt Stellaard. Ook hier lijkt de oor-

zaak te liggen in hoe de domeinen zich de afgelopen decennia hebben ontwik-

keld: ‘Beide velden hebben hun eigen historie. Jeugdzorg en de samenwerkings-

verbanden voor primair- en voortgezet onderwijs hebben daardoor bijvoorbeeld 

totaal andere geografische regio’s.’ Wil een speciaal onderwijs instelling samen-

werken met de gemeente, dan hebben ze meestal gelijk te maken met een áántal 

gemeenten, en andersom. ‘Er wordt al vrijwel een halve eeuw gestuurd op doelen 

van gelijke strekking, zonder er dichter bij te komen.’

Machtsbronnen

Wat ook niet meehelpt, stelt Stellaard, is dat de machtsbronnen over het veld ver-

deeld zijn. ‘De deskundigheid en expertise over de problemen waar kinderen mee 

zitten, ligt bij de professional. Maar professionals hebben maar beperkte beslis-

singsbevoegdheid. Die ligt vooral bij de gemeenten. Door die versplintering van 

machtsbronnen kan niemand een doorbraak forceren.’
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Bekijk reacties (1)

Vaag beleid

En dan is er nog de wisselwerking tussen beleidsmakers en beleidsuitvoerder. 

‘Beleidsmakers maken doorgaans beleid dat op meerdere manieren te interpre-

teren is. Dit is nodig om het door de Tweede Kamer of gemeenteraad heen te krij-

gen. Maar omdat het beleid op meerdere manieren te interpreteren is, gebeurt 

dat dan ook in de uitvoering. De klassieke reactie van beleidsmaker daarop is dat 

ze nog meer beleid gaan maken. Zogenaamd stapelen. Met weer dezelfde contra-

dicties en onbedoelde uitkomsten.’

Vier mechanismen

Samengevat ziet Stellaard vier mechanismen die een versimpeling van de jeugd-

zorg en het passend onderwijs bemoeilijken. Allereerst de cultuur van een werk-

veld. ‘Die is niet zomaar te veranderen met één beleidsregel. Dat kost jaren.’ Ten 

tweede zijn er de ingesleten paden in een veld, waardoor oude werkwijzen zich-

zelf in stand houden en versterken. Ten derde liggen de machtsbronnen in het 

veld sterk verdeeld. En ten vierde helpt de wisselwerking tussen beleidsmakers 

en uitvoerders niet mee.

Somber

Dat alles stemt vrij somber. ‘Daar kan ik helaas weinig aan veranderen’, aldus 

Stellaard. ‘Het ís ook somber. Mijn onderzoek is er niet een van opwekkende op-

lossingen. Ik hoop met mijn onderzoek mensen te laten zien waarom het gaat zo-

als het gaat, in plaats van één van velen te worden die roept dat ‘het kind centraal 

moet komen te staan’, hoe nobel dit ook klinkt. Meer inzicht in de werking van het 

verleden zorgt er mogelijk voor dat we niet opnieuw in dezelfde valkuilen stap-

pen. Want we blijken ook telkens dezelfde oplossingen te herhalen. Met andere 

woorden: als we blijven doen wat we deden, blijven we krijgen wat we kregen. 

Daar lijken mensen gelukkig ook open voor te staan.’

Sharon Stellaard is spreker op het Zorg+Welzijn congres Samenwerken werken aan 

Sterke Jeugdhulp. Ze verwacht dit najaar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam 

te promoveren op haar onderzoek. 

Sterre ten Houte de Lange

Freelance (web)redacteur Zorg+Welzijn
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JEUGDBELEID

Punaisepoetsers als businessmodel

Als, zoals in de afgelopen weken bleek, de onvolkomen decentralisatie van 

de jeugdzorg tot het actuele moppenrepertoire van Fokke & Sukke, van Ka-

magurka en van Youp van ’t Hek gaat behoren, wordt het de hoogste tijd dat 

de jeugdsector kritisch naar zichzelf kijkt.

PREMIUM

SOCIAAL BESTEK

‘Overheidsinstanties geven te weinig ruchtbaarheid 

aan hun maatwerkregelingen’

Regioplan benoemt drie knelpunten bij het verbeteren van overheidsincas-

so bij zwerfjongeren. We leggen ze voor aan een casemanager en een 

schuldhulpverlener die dagelijks met deze doelgroep te maken hebben. 

Herkennen zij de knelpunten? Zijn er nog meer?

PREMIUM
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