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Hij zegt het levensgevaarlijk te vinden dat 
de decentralisaties gepaard gaan met forse 
bezuinigingen. SER-kroonlid Hans Kamps  
gelooft wel in de gemeenten, maar er is veel 
nieuwe expertise nodig om de klus te klaren.
TEKST: WEndy BRaanKER, BEEld: JERoEn PooRTvliET

Pamperen is niet zijn ding. Als het om welzijn van jon-
geren gaat, spreekt hij over activeren. “Een jongere met 
schulden help je niet door te zeggen: ‘Hier heb je geld’. 
Wat je wel zegt: ‘Als je werkt, kun je je schulden aflos-
sen’. Heeft zo iemand een voorziening nodig, dan help je 
daarbij. En komt die jongere in korte tijd drie keer te laat 
op zijn werk, dan grijp je in en zorg je dat het goed komt. 
Zo leer je iemand weer in het arbeidsritme te komen.” 
Of neem een jongere die in de klas keer op keer in slaap 
valt. “Het is niet de bedoeling dat je als docent opgelucht 
ademhaalt als zo’n leerling uit de groep wordt verwij-
derd. Nee, je vraagt je af of alles wel in orde is, schakelt 
zo nodig jeugdzorg in om uit te zoeken of het goed gaat 
thuis of dat er juist problemen zijn.” 

GEmEEnScHaPPEliJK
De jeugdzorg is nu nog versnipperd over allerlei departe-
menten en dat zegt ook iets over de aanpak. “Het minis-
terie van Sociale Zaken doet de Wajong. Het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap buigt zich over 
jongeren met een leerachterstand, het ministerie van 
Volksgezondheid heeft jongeren met een persoonsge-
bonden budget in de portefeuille en het ministerie van 
Justitie houdt zich bezig met jongeren met een crimineel 
verleden. Maar het gaat soms om dezelfde jongeren. 
Daarom zou ik tegen de directeur van een sociale dienst 
willen zeggen: ‘Let op dat je niet dezelfde versnippering 
aanbrengt als op landelijk niveau is gebeurd’. In dat geval 
ben ik tegen de decentralisaties naar de gemeenten”, 
spreekt Kamps resoluut. Gemeenten moeten samenhang 
aanbrengen in de jeugdzorg. “Net zo goed als dat ze 
samenhang moeten aanbrengen in de reeks van decen-
tralisaties.” 
Kamps zegt dat participatie de gemeenschappelijke noe-
mer moet zijn van de decentralisaties. In de jeugdzorg 
bijvoorbeeld is scholing van groot belang. Scholen sto-

‘ diREcTEuREn, 
KiJK uiT vooR 
vERSniPPERinG’ 

SER-kroonlid Hans Kamps:  

S
choling, jeugdwerkloosheid en 
jeugdzorg. Thema’s die Hans Kamps, 
kroonlid van de Sociaal Economische 
Raad, na aan het hart liggen. Zijn ge-
drevenheid om jongeren niet buiten 
de boot te laten vallen, hen op weg te 
helpen naar werk en blijvend te laten 
participeren, heeft te maken met zijn 

persoonlijke historie. Hij volgde een mulo-opleiding, 
overeenkomstig met het huidige vmbo-t, en motiveerde 
zichzelf om door te gaan. In 1978 rondde hij cum laude 
zijn studie Algemene economie af aan de Vrije Univer-
siteit in Amsterdam. Hij moest het allemaal zelf doen, 
haakte niet af, maar zag ook van nabij dat niet iedereen 
daartoe in staat is. Er waren familieleden die maar margi-
naal participeerden in het werkzame leven. “Zonde, denk 
ik dan.” 
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men jongeren klaar voor de arbeidsmarkt. “Als jeugdzorg 
ertoe kan bijdragen dat kinderen op school blijven en 
als scholen aan vroegsignalering doen als er iets aan de 
hand is, dan neemt op latere leeftijd de kans op arbeids-
participatie toe.”

lEvEnSGEvaaRliJK
Een ding is duidelijk. Gemeenten krijgen de komende 
jaren veel over zich heen vanwege de decentralisatie van 
de jeugdzorg in combinatie met allerlei andere ‘opera-
ties’, zoals Kamps de decentralisaties noemt. Hij zegt het 
levensgevaarlijk te vinden dat de decentralisaties gepaard 
gaan met forse bezuinigingen. “Ik zou ervoor zorgen dat 
er niet minder, maar juist meer geld vrijkomt, want in 
een transitieperiode heb je meer geld nodig. Als het mis-
loopt zijn de kosten vele malen hoger. En je kunt het je 
maatschappelijk gezien helemaal niet veroorloven dat het 
misloopt met de jeugdzorg. Een fi etsenfabrikant kan zich 
verrekenen en bij het openen van een nieuwe vestiging 
vijftig fi etsen minder leveren dan gepland. Jammer voor 
de ondernemer, maar de samenleving slaapt er geen mi-
nuut minder om. Maar een kind te vroeg uit huis halen 
of niet signaleren dat er iets loos is omdat de jeugdzorg 
in transitie niet goed loopt, dat is onverkoopbaar.”
Kamps was onlangs op werkbezoek in het Drentse 
Coevorden. In zijn functie van directeur Beleid en Advies 
van B&A, een bureau voor advies en uitvoering op 
gemeentelijk niveau, hield hij hier eerst een verhaal voor 
een groep ambtenaren over de kansen en de struikel-
blokken van de decentralisaties. Vervolgens sprak hij het 
bedrijfsleven toe. Participatie vervult een belangrijke rol 
in deze Drentse gemeente, constateerde hij ter plekke. 

“Uitkeringsgerechtigden, van jong tot oud, worden er ge-
activeerd iets te doen in ruil voor hun uitkering en vooral 
om een werkritme op te bouwen. Dat vind ik goed.” 

WiJKcaTaloGuS
Als het om het creëren van banen gaat, moet dat vooral 
in de wijken gebeuren, dichtbij de burgers. Gemeenten 
zouden volgens Kamps bij ondernemers langs moeten 
gaan om te vragen wat voor werk er blijft liggen en aan 
de hand daarvan een soort wijkcatalogus moeten opstel-
len. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen 
dan ingezet worden om die gaten te vullen. Zo heeft 
een vriend van Kamps een bloemisterij in Amsterdam. 
Tot voor kort had hij een jongen in dienst die de troep 
opruimde als hij boeketten aan het maken was. De cao 
maakte hem echter te duur en dus moest de bloemist 
hem laten gaan. Kamps: “Ik heb hem toen gevraagd: 
‘Wat heb je ervoor over om weer zo’n jongen in dienst te 
nemen?’ Nou, voor zes euro per uur wilde hij er wel over 
nadenken. Ik zei: een Wajong’er kost je ongeveer drie 
euro per uur! Maar de term Wajong kende hij helemaal 
niet. Dus ja, ik denk dat er in de buurt heel veel te win-
nen valt.”
Ambtenaren mogen wat hem betreft dan ook alle crea-
tiviteit uit de kast halen voor het scheppen van nieuwe 
banen voor specifi eke doelgroepen. “Ik geloof wel in de 
gemeenten, maar het gaat niet automatisch. Ze moeten 
de wijken in en naar de ondernemers toe. Gemeenten 
hebben veel nieuwe expertise nodig om die klus te kla-
ren. “En een stuk bevlogenheid.” *

‘ Gemeente, ga 
de wijken in, 
naar de onder-
nemers toe’


