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Aan: Tweede Kamer der Staten Generaal  
t.a.v. de Vaste Kamercommissie van VWS  
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag  
E cie.vws@tweedekamer.nl  
 
 
 
 

Datum:  16 juni 2021 
Kenmerk:  21-035 
Onderwerp:  Input commissiedebat Jeugdbeleid 22 juni 
Contact:  Mirjam Drost E mirjam.drost@wijzijnmind.nl ; M 06 1997 3092 
 
 

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie van VWS,  
 
Op 22 juni komt u bijeen voor een commissiedebat over jeugdbeleid. Vanuit het perspectief van kinderen en 
jongeren met psychische aandoeningen en hun ouders, willen wij het volgende dringend onder uw aandacht 
brengen en meegeven voor uw overleg. 
 
In de afgelopen maanden is er veel aandacht geweest voor jeugdhulp. In de recente nieuwsberichten van het 
ministerie en brieven van staatssecretaris Blokhuis wordt een aantal veranderingen en maatregelen in de 
jeugdhulp en het bijzonder voor onze achterban voorgesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van ernstig lange 
wachttijden in de (specialistische) jeugd-ggz.  
 
Het stemt ons hoopvol dat de staatssecretaris in zijn brief van 3 juni jl. de grote problemen en knelpunten in 
het huidige jeugdbeleid opnieuw adresseert, geld vrijmaakt, en verder aan de slag wil gaan met het creëren 
van oplossingen. Uitsluitend meer geld is echter niet de oplossing, vindt ook de heer Blokhuis. MIND maakt 
zich zorgen over de invulling van deze -nog niet altijd concrete- afspraken.  
 
 
Maak jeugdzorg onderdeel Regeerakkoord 
Het recente bericht op de NOS ( https://nos.nl/artikel/2383427-kabinet-trekt-1-3-miljard-extra-uit-voor-
jeugdzorg-in-2022 ) laat zien dat het kabinet pas na de formatie wil besluiten over de structurele financiën en 
noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdzorgstelsel. MIND zou er juist voor pleiten dat de jeugdzorg HET 
gesprek is tijdens de kabinetsformatie en een onderwerp wordt in het nieuwe Regeerakkoord. 
Allerlei (maatschappelijke) organisaties en adviesorganen doen een dringende oproep aan de informateur 
om urgente knelpunten van jeugdigen en jongeren centraal te stellen bij de kabinetsformatie: de SER, het 
SCP, VNO NCW, NIP, de LVvP, de NVvP, de Argumentenfabriek en zo ook MIND.  
 
Bewaak dat geld wordt besteed aan de doelgroep: kinderen en jongeren die nu in de knel zitten 
MIND maakt zich zorgen over het gevaar dat het extra geld aan gemeenten weglekt naar andere zaken en 
niet wordt besteed aan kinderen en jongeren die dit het hardst nodig hebben. 
Denk hierbij niet alleen aan jongeren die al in een crisissituatie zitten, maar voorkom deze crisis juist! Door 
op tijd en in overleg met de jongere(n) passende zorg te bieden aan jongeren met depressies en suïcidale 
gedachten, aan jongeren met autisme die thuis zitten omdat ze nog steeds geen passende zorg krijgen en 
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inmiddels niet meer naar school gaan, aan jongeren die zichzelf uit wanhoop gaan beschadigen, of stoppen 
met eten. Denk aan hen. 
Het gaat vermoedelijk om (tien)duizenden kinderen en jongeren en jongvolwassenen. Jongeren die te horen 
krijgen dat hun complexe zorgvraag niet bij die aanbieder past, of die door de gemeente zorg krijgen 
toegewezen die helemaal niet aansluit bij hun zorgvraag en behoefte. Vaak is er niet eens een keuze, en is er 
al helemaal geen sprake van shared decision making. Slechts maandenlange wachtlijsten. Het is triest, maar 
licht hoopgevend dat dit probleem nu eindelijk na de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015 door heel veel 
organisaties wordt erkend.  
 
Wat gebeurt NU voor jongeren die maanden tot 2 jaar wachten op specialistische ggz wachten moeten 
deze zorg ook krijgen? 
De volgende vragen zijn nu actueel en dringend: Wat zijn die concrete maatregelen? Zijn deze meetbaar? 
Kan de staatssecretaris inzicht geven in dit proces, de planning, en op welke wijze organisaties hierbij 
betrokken worden? Kan de minister toezeggen dat 1,3 miljard extra geld voor de jeugdzorg, ook geoormerkt 
budget wordt en geborgd voor deze doelgroep? 
 
En kijk vooruit naar een verbeterd systeem 
We vragen ook aandacht voor een structureel punt: voor een goede aanpak is niet alleen geld nodig, maar 
een systeemwijziging, met onder meer terugbrengen van wachtlijsten als doen. MIND verwoordde dat in 
haar recente brief (bijlage) aan de informateur Mariette Hamer, als volgt: 
 
Bied laagdrempelige zorg die aansluit op de klachten, wensen en behoeften van kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen. Waarbij stevig wordt ingezet op resultaat als het gaat om het terugdringen van de 
wachtlijsten in de jeugd- en volwassenen Ggz. 
In alle regio’s en per soort aandoening of combinatie van aandoeningen moeten de wachttijden in ieder geval 
niet langer zijn dan de (wettelijk) vastgestelde (treek)normen. Deze zouden niet alleen voor volwassenen 
maar ook voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen moeten gelden. Dat is nu niet het geval: in veel regio's 
wachten jongeren en volwassen een half jaar tot twee jaar. Zij zijn de dupe van een slecht functionerend 
zorgstelsel die in de uitvoering schrijnende gevolgen heeft voor tienduizenden burgers. Van het nieuwe 
kabinet verwachten we aanpassingen in wet- en regelgeving om de wachtlijsten wel terug te kunnen brengen 
tot aanvaardbaar niveau.  
 
Betrek het perspectief van het kind/ de jongere en ouders vanaf de start 
Bij het doorvoeren van structurele verbeteringen in het stelsel moeten vanaf het begin af aan (de uitvoering 
van) het beleid getoetst worden vanuit cliëntperspectief. Op welke manier gaat dit gebeuren bij het 
besteden van €255 miljoen dat extra wordt toegekend in de algemene uitkering van het Gemeentefonds? 
MIND pleit voor niet ‘meer van hetzelfde’, maar juist voor innovatie en structurele verbetering van de jeugd-
ggz. En praat met jongeren over deze zaken, betrek hen en maak gebruik van hun ervaringen. 
 
Realisatie van expertisecentra 
Inhoudelijk geeft de kamerbrief van 28 mei jl. van staatssecretaris Blokhuis een mooi inkijkje in de 
doorontwikkeling van de expertisecentra. Het (ontbrekende) concrete tijdpad en een overzicht van wat er in 
welke regio al wel gerealiseerd is ontbreekt echter. Dit baart ons zorgen. 
Kan de staatssecretaris hier meer informatie en inzicht over geven?  
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Borg behaalde resultaten en opgebouwde ondersteuningsstructuur van Programma Zorg voor de Jeugd  
Het ontbreken van duidelijk perspectief voor de toekomst nu het einde van het programma Zorg voor de 
Jeugd nadert draagt bij aan de bestaande zorgen. Hoe gaat de continuering van de opgebouwde structuren, 
netwerken en expertise worden behouden na 2021? Het programma Zorg voor de Jeugd heeft naar onze 
mening veel goeds in gang gezet en opgeleverd. Van interventies bij individuele casuïstiek tot en met inbreng 
van ervaringsdeskundigheid op relevante plekken. Vooruitlopend op een evaluatie van het programma 
pleiten wij voor borging en voortzetting van al dit goed en dus voor de benodigde gelden. 
 
Preventie concreet maken, voorkomen van erger 
Inzetten op mentale gezondheid en preventie is heel belangrijk om de toestroom naar de specialistische ggz 
te verminderen. MIND doet daarvoor concrete aanbevelingen in bijgaande brief die wij recentelijk stuurden 
naar de informateur Mariëtte Hamer. Daarin pleiten we voor een vroege start voor werken aan mentale 
gezondheid. Door voorlichting en lessen op scholen, van basisscholen tot hogescholen en universiteiten. 
Door te investeren in lessen in mentale gezondheid zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren op tijd hulp 
krijgen en besparen we op termijn zorgkosten. Door zorg- en onderwijsbudgetten samen te voegen kunnen 
we voorkomen dat kinderen met psychische aandoeningen thuis zitten of erger: suïcide is namelijk de 
belangrijkste doodsoorzaak onder 10 tot 30-jarigen. 
 
Aankondiging en voortgang Hervormingsagenda  
In de brief van 3 juni kondigt de staatssecretaris het opstellen van een Hervormingsagenda aan, die bestaat 
uit de combinatie van een set van maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel 
houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd. Deze Hervormingsagenda omvat zowel afspraken over 
maatregelen die passen binnen het huidige stelsel, als het starten met de voorbereiding van aanpassing in 
nationale wet- en regelgeving waar een nieuw kabinet definitief over moet besluiten. Het Rijk en de VNG, in 
samenwerking met andere betrokken partijen (o.a. cliënten, aanbieders en professionals), committeren zich 
aan het opstellen van deze Hervormingsagenda, aldus de brief. 
MIND is voorstander van het opstellen van een dergelijke agenda en verneemt graag meer over de 
totstandkoming en onze inbreng daarbij. Maar dit laat onverlet dat er nu acties nodig zijn voor de kinderen 
en jongeren in de knel en op een wachtlijst. 
 
We vertrouwen erop dat u het cliënt- en familieperspectief meeneemt in uw inbreng op 22 juni a.s. tijdens 
het commissiedebat. Als u vragen heeft, neemt u dan vooral contact met ons op. We gaan graag met u in 
gesprek over dit belangrijke onderwerp.  
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Drs. M.J. ter Avest directeur/bestuurder  
 
 
 
 
Bijlage: brief MIND aan informateur Hamer 


