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Gemeenten zijn er niet klaar voor. Hulp aan jongeren in 
de jeugdzorg dreigt vanaf 2015 in het geding te komen. 
Bezorgdheid overheerst als het om de decentralisatie 
gaat. Terecht? Sprank sprak met Kees Bakker en Leonard 
Geluk. Over een ding zijn ze het eens: er is geen weg terug.
TeksT: Wendy Braanker, Beeld/BeeldBeWerking: shuTTersTock/curve

C
omplex en risicovol, zo 
typeerde Kees Bakker 
van het Nederlands 
Jeugdinstituut (NJi) 
de transitie van de 

jeugdzorg onlangs. Gemeenten 
zijn niet te benijden, schreef hij 
in een column. Het probleem is, 
zegt hij, dat gemeenten verschil-
lende decentralisaties tegelijkertijd 
moeten verhapstukken. Bakker had 
liever een gefaseerde aanpak gezien. 
“Wij onderscheiden de transitie en 
de transformatie. De transitie is 
de overgang naar gemeenten. De 
transformatie is de herinrichting 
van het stelsel.” Voor Bakker is het 
duidelijk. De transitie moet gewoon 
op 1 januari 2015 plaatsvinden. “Voor 
de transformatie moeten we meer 
tijd uittrekken.”
Voorzitter Leonard Geluk van de 
Transitiecommissie Stelselherzie-
ning Jeugd (TSJ) heeft zich meer-
dere keren kritisch uitgelaten over 
de voortgang van de transitie. Hij 
kwam in juni met een rapport vol 
vraagtekens bij de decentralisatie 
van de Jeugdzorg. “Het is kort dag 
naar 1 januari 2015”, zegt Geluk nu. 
“Er moet nog veel gebeuren, ook in 
termen van procedures; het goed 
inkopen van zorg door gemeenten 
en het maken van goede afspraken. 

Het kan lukken, maar dan mag er 
geen seconde verloren gaan.” 
 
Denemarken
De feiten tot nu toe. Gemeenten zijn 
vanaf 2015 verantwoordelijk voor de 
jeugdzorg: de provinciale jeugdzorg, 
jeugdbescherming en -reclassering, 
de jeugd-ggz en de zorg voor licht-
verstandelijk gehandicapte jeugd. 
Evenals de decentralisaties van de 
AWBZ en de Wajong gaat de decen-
tralisatie van de jeugdzorg gepaard 
met een forse bezuiniging: 450 mil-
joen euro, ongeveer 15 procent van 
het huidige budget voor jeugdzorg. 
Is de bezuiniging niet een groter 
probleem dan de overheveling? Ge-
luk: “Het kan beter dan nu: slimmer 
organiseren, minder bureaucratie 
en daarnaast betere zorgpakket-
ten. Maar de eerste jaren – voordat 
alles opnieuw en beter geregeld is 
– vormen een risico. We hebben in 
Denemarken gezien dat het uiteinde-
lijk lukt om de jeugdzorg goedkoper 
te maken. Maar in Denemarken 
is wel besloten om eerst extra te 
investeren. Het was beter geweest als 
we ook in Nederland eerst extra had-
den kunnen investeren en meer aan 
productontwikkeling hadden kunnen 
doen. Het is immers nog altijd zo dat 
de kosten voor de baten uitgaan.” 

Dat is het lastige aan de hele ope-
ratie. Het moet efficiënter. Het kan 
beter. Maar bezuinigen in tijden van 
flinke veranderingen is erg lastig, 
vindt ook Bakker. “Als je zo’n grote 
reorganisatie wilt doorvoeren, kost 
dat geld.” Dat de overheveling van 
de jeugdzorg naar gemeenten in 
Denemarken uiteindelijk een succes 
was, komt volgens Bakker overigens 
niet alleen doordat er extra geld is 
uitgetrokken voor de transitie. “In 
Denemarken is eerst het aantal 
gemeenten teruggebracht naar onge-
veer tachtig. Daarna zijn ze pas gaan 
decentraliseren.” 

regionaal
Nederlandse gemeenten moeten zelf 
zorg gaan inkopen. Wat niet wil zeg-
gen dat alle vierhonderd gemeenten 
alles zelfstandig moeten gaan oppak-

Indeling Jeugdzorg
nulde lijn: scholen, kinderopvang, jeugdwelzijnswerk,  
verenigingen voor jeugd.
eersTe lijn: consultatiebureau, huisarts, voorzieningen voor 
advies en licht-pedagogische hulp, schoolmaatschappelijk werk.
TWeede lijn: gespecialiseerde jeugdhulp, jeugd-ggz, jeugd-lvb 
(licht verstandelijke beperking), jeugdbescherming en -reclassering, 
justitiële jeugdinrichtingen, gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen. 
(bron: NJi)
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‘ Doe er alles aan! Met  
zeer kwetsbare kinderen 
wil je geen risico lopen’

omdat het in de jeugdzorg gaat om 
zeer kwetsbare kinderen. Met die 
doelgroep wil je geen risico lopen. 
Vandaar dat we in onze rapportages 
een redelijk scherpe toon hanteren. 
We willen het ministerie van VWS 
alert houden en we willen dat ge-
meenten de juiste dingen doen en de 
juiste stappen nemen.”

goed? 
De Transitiecommissie Stelselher-
ziening Jeugd gaat in september alle 
39 regio’s langs om te kijken wat de 
voortgang is om eind oktober met 
een finaal oordeel te komen: Is de 
Jeugdzorg vanaf het jaar 2015 goed 
geregeld of moeten er andere dingen 
moeten gebeuren? Moet er in een 
bepaalde regio worden ingegrepen? 
Een weg terug is er volgens Geluk 
niet. “De bezuinigingen aan de kant 
van het Rijk zijn ingeboekt. Mensen 
zijn zich aan het voorbereiden. De 
leidraad van de transitiecommis-
sie: Doe er alles aan om het te laten 
slagen!” *

gemeenten. “Iedereen die in 2014 
zorg krijgt, moet die ook in 2015 
kunnen krijgen. Het zou raar zijn 
als iemand halverwege het traject op-
eens te horen krijgt dat hij nu onder 
de gemeente valt en dat het traject 
abrupt stopt. Vanuit de continuïteit 
van de zorg is dit een extra argument 
om de jeugdzorg gefaseerd over te 
brengen.” 
Geluk stelt dat gemeenten voor een 
soepele overheveling nu al afspraken 
moeten maken met zorgaanbieders. 
“Het ergste wat kan gebeuren is 
dat de hulp opeens stopt omdat de 
gemeente geen zorg inkoopt. Wat 
wij als commissie adviseren en wat 
staatssecretaris Van Rijn ook zal 
aanraden, is dat gemeenten met 
aanbieders afspraken maken over 
kinderen die nu in de zorg zitten.”
In juni toonde de commissie van 
Geluk zich uitermate kritisch over de 
voortgang van de overheveling naar 
gemeenten. Nu zegt hij hierover: 
“Het is zorgelijk als het tijdschema 
niet wordt gehaald; echt zorgelijk 

ken, benadrukt Geluk. Zorg inkopen 
kan ook op regionaal niveau. Zeker 
als het om specialistische zorg gaat. 
“Veel zorg is heel specialistisch 
en schaars. Als in een bepaalde 
gemeente maar vijf keer in de drie 
jaar specialistische zorg nodig is 
voor kinderen, dan is het logisch dat 
meerdere gemeenten deze zorg sa-
men inkopen. Met elkaar in de regio 
afspraken maken met aanbieders 
van die zorg is dan een eerste stap.”
Volgens Bakker van het NJi ontstaan 
er rond de jeugdzorg 39 regio’s. 
Grote steden werken voor de inkoop 
van zorg al als een soort provincie. 
Hij hoopt dat gemeenten die dat nog 
niet doen, verstandig worden en ook 
op regionaal niveau gaan samenwer-
ken en onderstreept dat het vanwege 
de decentralisatie belangrijk is dat 
gemeenten zich onderling solidair 
tonen. Het moet voorkomen worden 
dat een gemeente in de problemen 
komt omdat die forse kosten moet 
maken voor specialistische jeugd-
zorg. “Een paar gemeenten kunnen 
met elkaar afspreken gezamenlijk 
geld in een pot te stoppen voor de 
opvang van grote extra kosten.”

risico
Bakker waarschuwt dat het belang-
rijk is dat er duidelijke afspraken 
worden gemaakt over de feitelijke 
overgang van de jeugdzorg naar 

Mogelijke voordelen van de decentralisatie/
transformatie jeugdzorg
•	 gemeente staat dichterbij de burger dan de landelijke of provinciale overheid
•	 Minder bureaucratie
•	 Bestaande voorzieningen onder één regie
•	 eén traject, minder versnippering. Bijvoorbeeld: één traject voor jeugdpsychiatrie en  

jeugdzorg voor een cliënt
•	 gecombineerde aanpak: gemeenten gaan los van de jeugdzorg ook over onder andere  

passend onderwijs en participatie
•	 Meer samenhang in de zorg voor gezinnen en kinderen (bijvoorbeeld schuldhulpverlening 

en jeugdzorg)
•	 Meer aandacht voor zelfredzaamheid/eigen kracht bewoners van dorpen en steden
•	 kostenefficiënter
•	 Meer maatwerk
•	 aansluiting lokale netwerken
•	 ketenaanpak kan leiden tot sneller en beter aanbod intensieve hulp


