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Geachte mevrouw Goudsmit, beste Stans,
U heeft mij het concept rapport Het is mijn toekomst! Waar wachten we op toegestuurd,
over de toegang tot de gespecialiseerde jeugdhulp in Rotterdam. Met deze brief geef ik u
mijn reactie. lk begin met te zeggen dat ik geen feitelijke onjuistheden in het rapport heb
geconstateerd. Tijdens de presentatie van het definitieve rapport op 18 juni zal mevr.
Willemijn de Bont, relatiemanager en manager Zorgbemiddeling van JBRR een bredere
reactie van JBRR geven.
Overal in het land is sprake van tekorten in de specialistische jeugdhulp. Daarmee zeg ik
niet dat ik de situatie in Rotterdam bagatelliseer, integendeel. lk maak me zorgen over
hoe er op dit moment tegen de jeugdzorg wordt aangekeken. Het gebrek aan middelen
vanuit het rijk voor de gemeenten geeft aan dat de positie van het kwetsbare kind in ons
land nog steeds ondergeschikt is. lk ben daarom blij dat u in uw rapport juist de stem van
het kind laat horen.
Tegelijkertijd zijn de huidige problemen in de jeugdzorg, waar u in uw rapport zeker de
vinger op legt voor wat betreft Rotterdam, niet op organisatieniveau op te lossen. Hiertoe
is een grotere rijksbijdrage nodig, gevolgd door een inhoudelijke regie vanuit de
gemeenten richting de zorgaanbieders en de Gl's. lk pleit er dan ook voor om de door u
geconstateerde knelpunten in het brede perspectief van de huidige problemen in de

jeugdzorg te plaatsen. Extra financiële middelen zijn niet de enige oplossing, maar een
absolute, minimale randvoonryaarde om voor het kind te doen wat nodig is.
Deze belangrijke kanttekening ontslaat mij niet van het benoemen van verbeteracties.
Want die zijn er zeker. Als Gl zijn we voortdurend bezig te leren en te ontwikkelen: op
medewerkersniveau, op het niveau van methodieken en op organisatieniveau. Een
belangrijk verbeterpunt is de positie van de cliënt: betrekken we de jongeren voldoende
bij de te nemen beslissingen? Kunnen we nóg beter luisteren naar de jongeren? Onlangs
hebben we binnen JBRR een dialoogbijeenkomst gehouden met jongeren, ouders en
jeugdbeschermers. We hebben heelopen en eerlijk gesproken over'geweld'vooruitlopend op het in juni te verschijnen rapport van de Commissie De Winter naar
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geweld in de jeugdzorg (1945 - 2016). Dan blijkt dat alleen luisteren niet genoeg is, we
kunnen ook beter en explicieter laten zien wat we hebben gedáán met wat de jongere
heeft gezegd. We gaan meerdere van dergelijke bijeenkomsten organiseren. Om de
bewustwording van onze medewerkers te vergroten, om een spiegel voorgelegd te
krijgen, maar ook om positieve feedback te krijgen over wat goed gaat. Ook dat is leren
en ontwikkelen.
lk ondersteun de oproep jongeren nog meer te betrekken bij de benodigde zorg en
hulpverlening, om meer en beter te luisteren naar de jongeren. Maar ik plaats ook een
waarschuwing. Met het nog beter luisteren naar jongeren kunnen we veelverbeteren,
maar de huidige knelpunten in de jeugdzorg zijn daarmee niet op te lossen. U zegt
terecht dat u geen compleet beeld van de jeugdzorg wil schetsen. Echter, als we tot de
noodzakelijke verbeteringen willen komen, zullen we dit bredere perspectief wel degelijk
in ogenschouw moeten nemen. Veel van de aanbevelingen die u in uw rapport doet zijn
terecht, doch ook complex te realiseren. Ze liggen zeker niet alleen op het bordje van de
organisatie aan wie u de aanbeveling doet. Sterker nog, geen enkele instelling kan dit
alleen. We hebben daarbij de hulp (inkoop) van de gemeente nodig. Maar ook
gemeenten kunnen dit niet alleen, zij moeten wel over de financiële middelen beschikken
om deze inkoop te realiseren en zijn dus afhankelijk van het rijk. Het stelselvan de
jeugdzorg, zowel regionaal als landelijk, is een gegeven waarbinnen we allemaal moeten
opereren.

lk pleit er dan ook nadrukkelijk voor het bredere perspectief te betrekken, want alleen dan
kunnen we oplossingen bieden die daadwerkelijk tegemoet komen aan de behoeften van
kinderen en hun ouders.
Met vriendelijke groet,

Mevr. A. Kruithof
Bestuurder JBRR
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