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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie van VWS,
Op 14 november a.s. komt de Tweede Kamer bijeen om de begroting van VWS voor 2017 te
bespreken. Wij vragen u tijdens de begrotingsbehandeling aandacht te besteden aan de positie
van jongeren en hun ouders en verzorgers.
Jongeren vormen de toekomst van Nederland. Wij willen allemaal dat zij zonder zorgen opgroeien
en later zelfstandig en zelfredzaam zijn. Maar als je een lichamelijke, verstandelijke of psychische
beperking hebt, is dat geen vanzelfsprekendheid. Wat moet je doen als het geld in jouw gemeente
voor de jeugdhulp die jij zo hard nodig hebt op is? Wat moet je doen als je 18 bent geworden en je
je eigen risico niet kunt betalen? Waar moet je zijn als je wel wilt werken, maar vanwege je
beperking geen werk kunt vinden? En wat als je op jezelf wilt gaan wonen, maar geen
(huur)woning kunt betalen?
Deze vragen maken duidelijk dat er nog veel moet veranderen en verbeteren, op weg naar een
succesvolle decentralisatie van de hulp aan jongeren. Daarom pleiten wij voor een landelijke
Werkagenda Jeugd, die onder verantwoordelijkheid van VWS wordt uitgevoerd.
Uitblijven jeugdhulp onbestaanbaar
De praktijk wijst uit dat er nog veel te verbeteren is, als het gaat om de jeugdhulp. Door beperkte
budgetten is de noodzaak groot om het nu écht beter te gaan doen! We zien met lede ogen aan
hoe jongeren en hun ouders en verzorgers in veel gevallen de dupe zijn van onenigheid tussen
Rijk, gemeenten en aanbieders. De in de media breed uitgemeten ‘behandelstops’ en beperking
van de toegang tot de jeugd-ggz zorgen voor enorm veel onrust. Financiële belangen zijn leidend
geworden en niet de belangen van jongeren. Het is onbestaanbaar dat acute en noodzakelijke
hulp aan jongeren in Nederland in veel gevallen niet wordt verleend. Daarom willen wij graag dat
VWS zich samen met gemeenten, aanbieders, zorgverzekeraars en alle andere bij de jeugd
betrokken organisaties maximaal inzet om de problemen die er zijn op te lossen.
Er is inmiddels een voorzet gedaan voor een regionale aanpak voor het oplossen van wachtlijsten.
De Doorzettingsmacht Jeugd waarmee zowel de VNG als VWS op aandringen van Kamerleden,
LPGGz en Ieder(In) mee akkoord zijn gegaan, moet een cruciale rol hierin gaan spelen.
Evenals de op 15 juni 2016 aangenomen motie van het lid Keijzer c.s. met betrekking tot de
normen voor wachtlijsten en wachttijden. Het lijkt ons van groot belang dat het ministerie van VWS
de regierol houdt op de uitvoering van reeds gemaakte afspraken.

Nu aandacht èn daadkracht voor jeugd
De urgente problemen bij de jeugd vragen om een heldere en gezamenlijke aanpak. Meer
aandacht voor de jeugd en daadkracht van alle betrokken is nu hard nodig. Als het gaat over jeugd
weten we allemaal heel erg goed welke knelpunten er zijn. Het keer op keer benoemen van
knelpunten biedt geen oplossing. We pleiten daarom voor een landelijke Werkagenda Jeugd,
waarbij alle knelpunten in samenhang en met relevante partners actief worden opgepakt en we de
voortgang daarvan kunnen bewaken.
VWS moet de regie gaan voeren op de Werkagenda en samen met gemeenten en de andere
betrokkenen, waaronder ook de cliëntenorganisaties, moeten concrete resultaten worden geboekt.
De betrokkenheid van jongeren bij deze agenda is van groot belang. Zij weten tenslotte als geen
ander waar jongeren tegenaan lopen. En zij hebben keer op keer bewezen dat zij prima in staat
zijn mee te denken over en mee te werken aan de noodzakelijke oplossingen.
In de landelijke Werkagenda Jeugd moeten volgens ons de volgende oplossingen een plek krijgen:
Naar een inclusieve samenleving
 Jongeren willen dat hun stem wordt gehoord. Zij willen meedoen, meepraten en
meedenken als er beslissingen worden genomen die hun leven raken;
 Jongeren hebben zorgverlening nodig die niet alleen uitgaat van hun lichamelijke,
verstandelijke en psychische beperking, maar ook uitgaat van wat zij nodig hebben om
mee te doen in de samenleving;
 Jongeren willen dat hun opleiding aansluit op het werk dat zij willen gaan doen;
 Jongeren willen betaalbaar op zichzelf wonen;
 Jongeren en hun ouders willen gebruik kunnen maken van onafhankelijke
cliëntondersteuning.
Passende hulp en ondersteuning
 Jongeren hebben een snelle en soepele toegang tot zorg nodig, vooral als het gaat om
complexe en spoedeisende hulpvragen. Het eigen risico vormt (ook) voor hen een drempel;
 Jongeren hebben nodig dat de focus op het behandelen van aandoeningen verschuift naar
een aanpak die gericht is op zorg, wonen, werken en leren;
 Jongeren willen een kwalitatief goede begeleiding op weg naar zelfstandigheid en
zelfredzaamheid;
 Jongeren willen ook na hun 18de verjaardag zoveel mogelijk dezelfde behandelaar en/of
begeleider houden. Wisseling van behandelaren/begeleiders kan een negatief effect
hebben op het genezings- of behandelproces en er toe leiden dat jongeren niet volwaardig
kunnen meedoen in de samenleving;
 Jongeren willen het onderwijs en zorg naadloos op elkaar aansluiten.
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Vorderingen worden nauwlettend gevolgd
De landelijke Werkagenda Jeugd moet mét jongeren worden uitgevoerd en niet alleen óver
jongeren gaan. Wij hopen dat u zich tijdens de begrotingsbehandeling van VWS sterk wil maken
voor meer aandacht voor de jeugd en voor meer daadkracht. Door te pleiten voor een landelijke
Werkagenda Jeugd kunt u het verschil maken voor al die jongeren die nu geen passende hulp
ontvangen. Een bijkomend voordeel is dat zowel uw Kamer als wij de voortgang van de
noodzakelijke verbeteringen nauwlettend kunnen volgen.
Tot slot wensen wij u een constructieve behandeling van de begroting toe, met veel aandacht voor
de jeugd!

Met vriendelijke groet,

Marjan ter Avest
Directeur Landelijk Platform GGz

Illya Soffer
Directeur Ieder(In)

3

