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 Mr. A.H.W.M. van Beuningen ML 1    Notitie  

 Nut en noodzaak van de ‘ongeregelde ruimte’ bij de 
uitvoering van de Jeugdwet

 FJR 2016/11     

   De gemeente heeft met de  Jeugdwet  de bestuurlijke 
en financiële verantwoordelijkheid gekregen voor 
het gehele jeugdstelsel. Parallel aan deze transitie 
beoogt de Jeugdwet een transformatie in de jeugd-
hulp te bewerkstelligen; het uiteindelijke doel ervan 
is het versterken van de eigen kracht van de jongere 
en van het zorgend en probleemoplossend vermogen 
van diens gezin en van anderen in de sociale omge-
ving. Transitie en transformatie vormen samen een 
spannende en ook risicovolle operatie. De voortgang 
daarin, de successen en de obstakels, verdienen in 
de huidige fase alle aandacht. Maar het gesprek in 
kringen van instellingen en gemeentelijke overhe-
den richt zich vooral op enkele spanningsvelden en 
beleidsdilemma’s die zich voordoen bij de uitvoering 
van de jeugdhulpplicht. Dat gaat gepaard met de 
vraag om nadere wet- en regelgeving. Die spannings-
velden moeten immers worden opgelost en daarvoor 
zijn heldere en eenduidige regels nodig, is de rede-
nering. Maar die spanningsvelden komen voort uit 
de ‘ongeregelde ruimte’ die de Jeugdwet laat en die 
juist essentieel is voor het kunnen realiseren van de 
transformatiedoelstelling. Ze correspondeert met 
de beleidsvrijheid die frontline professionals nodig 
hebben om in oneindig diverse concrete situaties in-
derdaad te werken aan het zorgend en probleemop-
lossend vermogen van de jongere, diens gezin en van 
anderen in de sociale omgeving.     

  1.  Inleiding   

 De gemeente heeft met de  Jeugdwet  de bestuurlijke en fi-
nanciële verantwoordelijkheid gekregen voor het gehele 
jeugdstelsel, van preventie tot en met de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De 
‘jeugdhulpplicht’ geeft de gemeente de verantwoordelijk-
heid om voorzieningen te treffen op het gebied van jeugd-
hulp en om een deskundige toeleiding naar, advisering over, 
bepaling en daadwerkelijke inzet van de aangewezen voor-
ziening te waarborgen. Bij de verdere invulling heeft de ge-
meente een grote mate van beleidsvrijheid. In veel gemeen-
ten worden hiervoor wijkteams opgezet. Het wijkteam kan 
onderdeel zijn van het gemeentelijk apparaat of de gemeen-
te kan onderhavige taken uitbesteden aan een jeugdhulp-
aanbieder. Ook de werkzaamheden verschillen per team: 
sommige teams richten zich uitsluitend op het jeugdterrein, 
andere op het gehele sociale domein, sommige bepalen 

  1  Mr. A.H.W.M. van Beuningen ML is beleidsadviseur jeugd bij het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie, medewerker van FJR en docent Masterclasses 
Privacy 3D en  Jeugdwet  voor gemeenteambtenaren. Dit artikel is op per-
soonlijke titel geschreven. 

of jeugdhulp nodig is en laten de uitvoering over aan een 
jeugdhulpaanbieder, in weer andere gemeenten verlenen de 
teams zelf een groot deel van de hulp.   

 Parallel aan deze transitiedoelstelling formuleert de  Jeugd-
wet  een transformatiedoelstelling; het uiteindelijke doel 
van de wet is het versterken van de eigen kracht van de jon-
gere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen 
van diens gezin en van anderen in de sociale omgeving. 2    De 
bedoeling is het bewerkstelligen of althans bevorderen van 
welbepaalde sociale veranderingsprocessen op micro- of 
lokaal niveau. Dat betekent niets minder dan een revolutie. 
Vooropstaat niet langer een jeugdzorgstelsel, met vervol-
gens de uitdaging om dat zo goed mogelijk toe te snijden op 
zorgvragen van cliënten. Maar vooropstaat nu de oneindige 
diversiteit van situaties in de lokale samenleving, met de 
uitdaging om daarin met jeugdhulp welomschreven veran-
deringen te bevorderen.   

 Transitie en transformatie vormen samen een spannende 
en ook risicovolle operatie. De voortgang daarin, de succes-
sen en de obstakels, verdienen in de huidige fase alle aan-
dacht van de betrokken professionals, ambtenaren en be-
leidsmakers. Maar juist de voortgang in de realisering van 
de transformatie lijkt in de praktijk onderbelicht te blijven. 
Het gesprek in kringen van instellingen en gemeentelijke 
overheden richt zich vooral op enkele spanningsvelden en 
beleidsdilemma’s die zich voordoen bij de uitvoering van de 
jeugdhulpplicht.   

 Enkele van de spanningsvelden die de aandacht absorberen 
van de diverse professionals, ambtenaren en beleidsmakers 
wil ik hier aan de orde stellen. Dat zal ik doen aan de hand 
van drie casussen die zijn ingebracht door de deelnemers 
aan de Masterclasses Privacy 3D en Jeugd. De drie span-
ningsvelden zijn: integraal werken versus privacyregels, 
de vertrouwelijkheid in de hulpverleningsrelatie versus de 
plicht tot handhaving van de rechtsorde en de autonomie 
van de hulpverlener versus de bestuurlijke verantwoor-
delijkheid voor een doelmatig en rechtmatig gebruik van 
schaarse publieke middelen. Doorgaans gaat het signaleren 
van die spanningsvelden door betrokkenen gepaard met de 
vraag om nadere wet- en regelgeving. Die spanningsvelden 
moeten immers worden opgelost en daarvoor zijn heldere 
en eenduidige regels nodig, is de redenering.   

 Ik zal beweren dat de spanningsvelden niet kunnen worden 
verholpen met nadere wet- en regelgeving en dat dat ook 
niet helemaal niet de bedoeling moet zijn. Inderdaad zijn 
ze onderdeel van een ‘ongeregelde ruimte’, maar die ruimte 
is juist essentieel voor het kunnen realiseren van de trans-

  2  Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3, hoofdstuk 5.1. 
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formatiedoelstelling. Ze correspondeert met de beleidsvrij-
heid die frontline professionals nodig hebben om in onein-
dig diverse concrete situaties inderdaad te werken aan het 
zorgend en probleemoplossend vermogen van de jongere, 
diens gezin en van anderen in de sociale omgeving. 
 Datgene wat niet geregeld is, moet geen motief zijn voor 
confrontatie en beslechting, maar juist een motief en een 
uitnodiging vormen voor een gesprek tussen de verschil-
lende betrokkenen die allen een eigen rol te spelen hebben 
in het realiseren van de transitie en transformatie.     

  2.  Casus I Integraal werken en privacy   

 Een gemeenteambtenaar: ‘ Het adagium van de wet is één ge-
zin, één plan, één regisseur. Wij moeten regie voeren en we 
moeten vroegtijdig en vooral ook integraal ingrijpen. Maar als 
we dat goed willen doen komen we in conflict met de priva-
cyregels ’.    

  2.1  Het spanningsveld   
 Enerzijds dient de gemeente te zorgen voor de regie rond 
gezinnen. Het mag niet meer voorkomen dat veel hulpverle-
ners betrokken zijn bij een gezin maar dat door gebrekkige 
samenwerking het toch misgaat. Daarom moet de gemeente 
een integrale aanpak faciliteren, onder het motto één gezin, 
één plan, één regisseur; opdat hulp op maat geboden kan 
worden, met als het uiteindelijke doel het versterken van de 
eigen kracht van de jongere, diens gezin en van anderen in 
zijn sociale omgeving. Om hulp op maat te kunnen bieden 
moet de betreffende professional een goed beeld krijgen 
van de problematiek en zal hij zich dus breed en diepgaand 
moeten informeren. Daartoe zal hij informatie inwinnen bij 
– en overleg plegen met – collega’s en gebruikmaken van 
gegevens die bij verschillende instellingen (gemeentelijke, 
overheids- en niet-overheidsinstellingen) voorhanden zijn 
en daarnaast ook informatie verzamelen in gesprekken met 
de jongere en diens gezin en via hen ook in diens sociale 
omgeving. 
 Anderzijds moet de gemeentelijke overheid het fundamen-
tele recht op privéleven respecteren en beschermen; in-
menging in het gezinsleven is in beginsel immers niet toe-
gestaan. 3    Als de gemeente zich toch genoodzaakt ziet om te 
interveniëren dan moeten de privacyregels in acht worden 
genomen. De gemeente dient zich daarbij te houden aan de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de diverse 
materiewetten, zoals de  Jeugdwet , de  Wet maatschappe-
lijke ondersteuning 2015  en de Wet justitiële en strafvor-
derlijke gegevens.   

 Het spanningsveld dat hiermee gegeven is levert in de prak-
tijk een netelig beleidsdilemma op. De jeugdhulpprofessio-
nal kan alleen integraal, doeltreffend en doelmatig interve-
niëren als zijn aanpak gestoeld is op brede en diepgaande 
informatie. Maar naarmate hij zich inderdaad breder (niet 
alleen gegevens uit het jeugddomein, maar ook bijvoorbeeld 

  3   Artikel 17  IVBPR,  artikel 16  IVRK,  artikel 8  EVRM,  artikelen 7  en  8  EU Hand-
vest, en  artikel 10  Grondwet. 

uit het werk- en inkomendomein) en diepgaander (o.m. de 
informatie die ingewonnen is in vertrouwelijke gesprekken) 
informeert over de jongere, gezin en sociale omgeving, in 
diezelfde mate kan de bescherming van het privéleven in 
het gedrang komen. En omgekeerd geldt dat naarmate de 
privacyregels strikter zijn, of strikter worden geïnterpre-
teerd en gehandhaafd, de doeltreffendheid en doelmatig-
heid van de integrale jeugdhulpinterventie (en op geaggre-
geerd niveau, ook van het nieuwe jeugdstelsel) onder druk 
komen te staan. 4        

  2.2  De regelgeving   
 In aanloop naar de stelselwijziging is er met gemeenten 
overleg gevoerd over de wijze waarop zij hun taken in het 
sociale domein wilden gaan uitvoeren. Hierbij bleek al dat 
gemeenten worstelden met dit spanningsveld. Sommige 
gemeenten wilden, juist omwille van de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van hun interventies, werkmethoden gaan 
hanteren waarbij gestreefd werd naar maximale integratie 
van gegevens van burgers ongeacht de aard van de hulp-
vraag en de ernst van de problematiek van de betrokkene. 
Zo was er het plan om bij elke hulpvraag van elke burger 
een integraal klantbeeld samen te stellen op basis van de 
persoonsgegevens waartoe de gemeente toegang had, aan-
gevuld met informatie die bij de betrokkenen ingewonnen 
werd. Of, een ander voorbeeld, het voornemen om te gaan 
werken met één integraal dossier voor het hele sociale do-
mein, van de jongere of van het hele gezin.   

 Het College bescherming persoonsgegevens (het Cbp) heeft 
in 2014 een aantal malen geadviseerd over de wijze waarop 
gemeenten de uitvoering van haar nieuwe taken wilden 
vormgeven in een gedecentraliseerd sociaal domein. Vol-
gens het Cbp bepaalden de gemeenten op een weinig ge-
structureerde wijze wat wel en niet mocht bij de verwer-
king van persoonsgegevens bij de uitvoering van taken in 
het sociaal domein. Het Cbp oordeelde dat er geen deugde-
lijke wettelijke basis was voor de gemeente om te werken 
met gegevens van burgers bij de integrale uitvoering van 
haar taken in het sociale domein. Hij adviseerde om deze 
wettelijke basis alsnog te creëren teneinde rechtszekerheid 
en transparantie te bevorderen ten aanzien van doel, nood-
zaak en rechtmatigheid van verwerking van persoonsge-
gevens bij de uitvoering. 5    Mariëlle Bruning heeft hierover 
ook geschreven in het FJR. Zij was met het Cbp van mening 
dat een deugdelijke wettelijke basis hard nodig was; anders 
staan zowel gemeenten als burgers in de kou. ‘In de politiek 
wordt veel gesproken over de wens tot een geïntegreerde 
probleemaanpak door gemeenten en ‘één gezin, één plan, 
één manager’. Deze aanpak heeft al snel een domeinover-
stijgend karakter en dan zijn verdere risico’s op privacy-
inbreuken groot,’ zo stelde Bruning. 6      

  4  Zoals het tragische drama in Zoetermeer waarover het NRC heeft bericht 
eind september 2015. 

  5  Bijlage bij  Kamerstukken II 2014/15, 32761, 77 . 
  6  M.R. Bruning, ‘Privacy en de Jeugdwet’,  FJR 2015/6 . 
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 In hun reactie hebben de staatssecretarissen van VWS en 
VenJ kanttekeningen geplaatst bij het advies van het Cbp om 
met aanvullende wetgeving te komen. Aan de ene kant sig-
naleren zij dat de bestaande wetgeving inderdaad niet alle 
gegevensverwerkingen permitteert; en dat dat ook juist de 
bedoeling is, omdat deze beperking de burger beschermt 
tegen een overactieve overheid. Zo zijn sommige werkme-
thoden die gemeenten willen hanteren ongewenst en on-
rechtmatig. Dit geldt voor bovengenoemde methoden van 
maximale integratie van gegevens van burgers ongeacht de 
aard van de hulpvraag en de ernst van de problematiek van 
de betrokkene, zoals een integrale intake bij elke hulpvraag 
of één integraal dossier. 7      

 Aan de andere kant merken de staatssecretarissen op dat 
de  Jeugdwet  en de andere materiewetten wel degelijk een 
basis bieden om in multiprobleemsituaties integraal te 
werken. Zo biedt  artikel 2.1 , onderdeel f, Jeugdwet de basis 
om gegevens uit te wisselen als het gaat om gezinnen met 
problemen op verschillende terreinen, zoals een combina-
tie van sociaaleconomische en psychosociale problematiek; 
problemen met de opvoeding, de individuele ontwikkeling, 
het voeren van een huishouding, armoede of werkloosheid. 
Naar schatting heeft drie procent van de gezinnen te maken 
met dergelijke problemen. Volgens de PIA Jeugdwet geldt 
het motto één gezin, één plan, één regisseur dan ook maar 
voor die 3 procent. 8    Nadere regelgeving is hier ongewenst; 
praktische problemen moeten ook zoveel mogelijk prak-
tisch worden benaderd, aldus Teeven en Van Rijn. 9        

  2.3  Beoordeling   
 Mijns inziens kiezen de staatssecretarissen hiermee een 
evenwichtige positie in het spanningsveld tussen integra-
liteit en bescherming van het privéleven. Meer regelgeving 
zoals door het Cbp bepleit, lijkt ten koste te gaan van het één 
of van het ander; ofwel de professional wordt in zijn werk 
bovenmatig belemmerd, ofwel de privacy komt standaard 
onder druk te staan. 
 Het is dan niet alleen beter om te accepteren dat er een 
“ongeregelde ruimte” is; nee, het is juist wenselijk en zelfs 
noodzakelijk om die ongeregelde ruimte te laten bestaan en 
te waarborgen. Die ongeregelde ruimte is immers ook pre-
cies de ruimte die de professionele jeugdhulpverlener nodig 
heeft om te kunnen bepalen of al dan niet sprake is van een 
multiprobleemsituatie die integraal werken noodzakelijk 
maakt én legitimeert. 
 Uiteindelijk ligt het in de handen van de jeugdhulpprofes-
sional, die zich langs verschillende wegen een beeld vormt 
van de complexiteit van de casus, overleg pleegt met col-

  7  Bijlage bij  Kamerstukken II 2014/15, 32761, 77 , Privacy Impact Assessment, 
gemeentelijke 3D informatiehuishouding, Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, 11 november 2014 en nadere toelichting: 

   h t t p://g e m e e n t e n v a n d e t o e k o m s t . n l / i n f o d r a g e r s c m s p u b l i c a -
ties/141201152641_toelichting-pia-3-d-bij-niet-gewenste-uitvoeringsva-
rianten.pdf  .

  8  Privacy Impact Assessment, In verband met de gegevensverwerking bij de 
uitvoering van  Jeugdwet  door gemeenten, Privacy Care, 26 oktober 2014, 
p. 32. 

  9   Kamerstukken II 2014/15, 32761, 77 . 

lega’s en eventueel betrokkenen als de jeugd- of huisarts en 
onderwijzer, en dan naar bevind van zaken zal handelen. 
 Het is aan de gemeente om ervoor te zorgen dat die pro-
fessional goed is toegerust, dat hij de vereiste competenties 
bezit, collegiaal opereert en dat hij de discretionaire ruimte 
krijgt om inderdaad casusgericht en effectief te kunnen 
werken; en om integraal te werken indien er sprake blijkt te 
zijn van problemen op meerdere gebieden. Dan rest alleen 
nog het vertrouwen in het vermogen van de professional 
om precies die gegevens te verwerken en te gebruiken die 
noodzakelijk zijn voor een kwalitatief verantwoorde uit-
voering. Achteraf zal de professional over de gemaakte keu-
zes verantwoording moeten kunnen afleggen – binnen het 
wijkteam of zijn instelling, aan betrokken collega-professi-
onals en aan de gemeente. Om te leren en voort te bouwen 
op ervaringen en inzichten uit de praktijk kan de gemeente, 
samen met Rijk en instellingen, gesprekken organiseren, 
cursussen en workshops geven, zodat met de professionals 
in de wijkteams onderling en met derden ervaringen kun-
nen worden uitgewisseld en de criteria kunnen worden ver-
geleken, getoetst en eventueel herijkt worden. 10         

  3.  Casus II Geheimhouding en rechtsorde   

 Een gemeenteambtenaar: ‘ Een wijkteammedewerker die 
hulp verleent aan een gezin maakt een plan van aanpak dat 
wordt besproken met andere medewerkers van het wijkteam. 
In het overleg blijkt dat het gezin op ruime schaal de Bijstands-
wet ontduikt. De hulpverlener wil gelet op de inmiddels op-
gebouwde vertrouwensrelatie met het gezin geen aangifte 
doen van de wetsovertreding. Hier moeten heldere regels voor 
komen.’     

  3.1  Het spanningsveld   
 Enerzijds is er de vertrouwelijkheid die onlosmakelijk ver-
bonden is met het werk van de jeugdhulpprofessional. Het 
gezin moet erop kunnen rekenen dat wat in vertrouwen aan 
een hulpverlener wordt verteld, geheim blijft.   Dat is in het 
belang van de individuele burger, het is van wezenlijk be-
lang voor de kwaliteit van de hulpverlening en het dient een 
groot maatschappelijk belang: elke persoon moet vrij toe-
gang hebben tot de hulpverlening en de gezondheidszorg. 
 Anderzijds moet de gemeente de rechtsorde handhaven en 
strafrechtelijk optreden als burgers de wet overtreden.     

  3.2  De regelgeving   
 Een ambtenaar heeft een geheimhoudingsplicht, op grond 
van  artikel 2.5  Algemene wet bestuursrecht (Awb). Als een 
medewerker van het wijkteam ook (lichte) jeugdhulp ver-
leent, is deze medewerker jeugdhulpverlener in de zin van 
de  Jeugdwet  en zijn de regels omtrent gegevensuitwisse-
ling, zoals vastgelegd in  hoofdstuk 7.3  Jeugdwet, op hem 
van toepassing. Zo heeft de jeugdhulpverlener een geheim-
houdingsplicht, zie  artikel 7.3.11, eerste lid , Jeugdwet. Deze 

  10  Transitiecommissie Sociaal Domein, ‘Mogelijk maken wat nodig is’, Derde 
rapportage, 3 september 2015. 
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plicht behelst een zwijgplicht; het geheim dat een cliënt 
toekomt moet zorgvuldig worden bewaard. 
 Het beroepsgeheim is evenwel niet absoluut. De geheim-
houdingsplicht kan doorbroken worden bij een conflict van 
plichten, met name als geheimhouding ernstig nadeel of ge-
vaar oplevert voor de betrokkene of anderen, bijvoorbeeld 
in het geval van kindermishandeling. 
 De overheid is belast met het handhaven van de rechtsorde 
en burgemeester meer specifiek ook met het handhaven 
van de openbare orde en veiligheid ( artikel 172, eerste lid , 
Gemeentewet). Bepaalde gemeenteambtenaren zijn onder 
omstandigheden verplicht om aangifte te doen, indien door 
het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt ge-
maakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg 
voor de naleving aan hen is opgedragen ( artikel 162, eerste 
lid , onder c, Wetboek van Strafvordering). 
 De frontline professionals hebben vanwege hun taakuit-
voering dus onderling strijdige doelen te dienen. Het is be-
langrijk dat ze zich daarvan bewust zijn om te voorkomen 
dat bevoegdheden voor een ander doel worden aangewend 
dan waarvoor ze zijn toegekend (verbod op  détournement 
de pouvoir,   art. 3:3  Awb). Gegevens verkregen onder de ge-
heimhoudingsplicht kunnen in de regel niet worden aan-
gewend voor het entameren van repressieve, handhavende 
taken. 11    Verder dient de professional niet alleen zijn eigen 
bevoegdheden helder hebben, maar ook op de hoogte zijn 
van de verschillende taken, achtergronden, rollen en be-
voegdheden van de andere professionals. 12        

  3.3  Beoordeling   
 Ook hier geldt dat de wet- en regelgeving niet geheel slui-
tend is en dat daarmee een spanningsveld is gegeven. Het 
opheffen van deze spanning door middel van nadere wet- 
en regelgeving zal ten koste gaan van ofwel de hulpverle-
ning ofwel de rechtsorde en veiligheid. Ook hier geldt dat 
de ‘ongeregelde ruimte’ wenselijk en noodzakelijk is, opdat 
de professional – goed toegerust en zich bewust van de ver-
schillende doelen of waarden die hier in het geding zijn – 
de ruimte heeft om in elke concrete situatie een afweging 
en vervolgens de keuze te kunnen maken welke informatie 
aan wie te verstrekken. Achteraf zal de professional over de 
gemaakte keuzes verantwoording moeten kunnen afleggen 
– binnen het wijkteam of zijn instelling, aan de direct be-
trokkenen en aan de gemeente.      

  4.  Casus III Hulp en middelen   

 Een gemeenteambtenaar : ‘In ons wijkteam zitten oud-mede-
werkers van verschillende jeugdhulpaanbieders en het oude 
bureau jeugdzorg, die ook jeugdhulp verlenen. Wij hebben 
soms discussie met deze professionals over welke jeugdhulp 
noodzakelijk is. Zij vinden dat zij dat moeten bepalen en dat 
wij ons er niet mee mogen bemoeien. Wij vinden dat wij als 

  11  Privacy Impact Assessment, In verband met de gegevensverwerking bij de 
uitvoering van  Jeugdwet  door gemeenten, Privacy Care, 26 oktober 2014 
paragraaf 6.5. 

  12   http://sociaalweb.nl/blogs/de-klikplicht-van-de-ambtenaar-de-zwijg-
plicht-van-de-hulpverlene  .

gemeente zo onze financiële verantwoordelijkheid niet goed 
kunnen waarmaken.’     

  4.1  Het spanningsveld   
 Enerzijds is er de professional, die informatie verzamelt en 
op basis daarvan samen met het gezin een plan van aanpak 
opstelt dat recht doet aan aard en complexiteit van de si-
tuatie. Gaandeweg het traject kan dat plan eventueel weer 
worden bijgesteld. 
 Anderzijds is er de financieel-bestuurlijke verantwoorde-
lijkheid van de gemeente voor de jeugdhulp en voor een 
evenwichtige verdeling en een doelmatig gebruik van pu-
blieke middelen die per definitie schaars zijn. De gemeente 
moet de ingezette hulp betalen en dient de rechtmatigheid 
van de uitgave te controleren. Als er individuele jeugdhulp 
moet worden ingezet moet de gemeente een beschikking 
afgeven; het betreffende besluit dient zorgvuldig tot stand 
te komen en te voldoen aan de eisen die de Algemene wet 
bestuursrecht stelt. De gemeente kan haar financieel-be-
stuurlijke verantwoordelijkheid moeilijk waarmaken zon-
der enig inzicht, vooraf en tijdens het traject, van de aard, 
tijd en kosten van interventies.     

  4.2  De regelgeving   
 De  Jeugdwet  voorziet in een bestuurlijke en financiële de-
centralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg bij op-
groeien en opvoeden naar gemeenten. Het wettelijk recht 
op jeugdzorg, dat bestond onder de Wet op de jeugdzorg, is 
vervangen door een voorzieningenplicht van gemeenten, de 
jeugdhulpplicht. Bij de bepaling van de aard en de omvang 
van deze voorzieningen heeft de gemeente beleidsvrijheid.   

 De Afdeling advisering van de Raad van State stelt in haar 
advies over het wetsvoorstel  Jeugdwet  dat de uitgangspun-
ten van het wetsvoorstel aansluiten bij de doelstellingen er-
van: een omslag van aanspraak naar voorziening en regie en 
financiële verantwoordelijkheid voor gemeenten bij de uit-
voering van taken. Verschillende elementen van het wets-
voorstel, zoals de jeugdhulpplicht, staan volgens de Afde-
ling evenwel op gespannen voet met deze uitgangspunten. 
Het karakter van de jeugdhulpplicht wordt mede bepaald 
door verdragen als het IVRK en het EVRM. Dit betekent dat, 
hoezeer ook het voorzieningenkarakter wordt benadrukt, 
individuele aanspraken, ontleend aan verdragen, onder om-
standigheden onvermijdelijk zijn. Volgens de Afdeling advi-
sering leidt dit ertoe dat in zeker opzicht gemeenten geen 
grip hebben op de toedeling van voorzieningen en daarmee 
in mindere mate op de daarmee gemoeide kosten. 13      

 De Kinderombudsman, die onderzoek heeft gedaan naar 
de wijkteams, signaleert dat bij het vaststellen van hulp en 
bij het afgeven van beschikkingen doorgaans wordt afge-
gaan op de inschatting van de professional in het wijkteam. 
Wel zijn er signalen dat discussie ontstaat met gemeenten 
over wat de nodige of passende zorg is. Een aantal profes-
sionals heeft aangegeven dat gemeenten soms te lang of 

  13   Kamerstukken II 2012/13, 33684, 4 . 
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te sterk aansturen op het aanspreken van de eigen kracht 
van gezinnen, terwijl dit bijvoorbeeld bij mensen met een 
licht verstandelijke beperking risicovol is. Dit leidt soms tot 
spanningen tussen de hulpverleners en ouders enerzijds en 
de gemeente anderzijds. De geïnterviewde hulpverleners 
ervaren dat gemeenten beschikkingen doorgaans willen 
verlagen, en dat zij daarmee op de stoel van de hulpverle-
ner gaan zitten. Marc Dullaert acht het onbestaanbaar dat 
bureaucratisch getouwtrek over de in te zetten hulp of over 
wie er verantwoordelijk is voor de kosten, soms zwaarder 
lijkt te wegen dan de passendheid en tijdigheid van de hulp 
aan een kind. Volgens hem zijn kosten vanzelfsprekend een 
legitieme factor in het toekennen van hulp. Maar er bestaat 
een risicovol grijs gebied tussen het financieel belang en het 
individuele kindbelang, waarvan het nu lijkt dat de wijzer 
soms verkeerd uitslaat. Waar het kindbelang ondergeschikt 
wordt gemaakt aan financiën wordt een principiële grens 
overschreden, aldus de Kinderombudsman. 14        

  4.3  Beoordeling   
 Zoals de Afdeling advisering in haar advies signaleert, staan 
de regiefunctie en financiële verantwoordelijkheid van ge-
meenten op gespannen voet met de aard en strekking van 
de jeugdhulpplicht. 15    Dit spanningsveld kan niet worden op-
geheven met nadere wet- en regelgeving. En ook hier is de 
hiermee gegeven ‘ongeregelde ruimte’ wenselijk en nood-
zakelijk om de professional, die aan de ene kant moet han-
delen in het belang van jongere en gezin, en aan de andere 
kant oog dient te hebben voor het belang van een doelmatig 
en rechtmatig gebruik van schaarse middelen, de ruimte te 
geven om in een concrete situatie de verschillende belangen 
(in feite: waarden) die hier in het geding zijn tegen elkaar af 
te wegen en dan naar bevind van zaken te handelen. Zaak is 
dan dat die professional goed is toegerust en zich bewust is 
van de verantwoordelijkheid die met de hem gegeven be-
leidsruimte onlosmakelijk verbonden is.   

 Tegelijkertijd staat de ongeregelde ruimte voor de beleids-
ruimte die een zinvol en voortdurend overleg mogelijk én 
noodzakelijk maakt tussen professionals en de andere be-
trokkenen, ook degenen die in de gemeentelijke overheid 
financieel-bestuurlijke verantwoordelijkheden dragen.  
 Uitgangspunt daarbij is het besef bij alle betrokkenen dat 
zij de verantwoordelijkheid delen voor de werking van het 
stelsel als geheel. Omgekeerd zal alleen in dat voortdurende 
gesprek dat besef kunnen ontstaan en levend worden ge-
houden. Dat kan ondersteund en bevorderd worden door 
het organiseren van peer reviews, workshops en cursussen, 
om ervaringen uit te wisselen en om criteria te vergelijken, 
te toetsen en te herijken.      

  14  De Kinderombudsman, De zorg waar ze recht op hebben, Onderzoek naar de 
toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na de decentralisatie, Deelrap-
port 2 van 3, 28 oktober 2015. 

  15  De spanning tussen de professionele en de bestuurlijke verantwoordelijk-
heid is in de literatuur uitgebreid gedocumenteerd, met name sinds het 
 WRR  rapport Bewijzen van goede dienstverlening, 2004. 

  5.  Bespreking   

 Het uiteindelijke doel van de Jeugdwet is het voorkomen van 
zorgafhankelijkheid en het versterken van de eigen kracht 
van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend 
vermogen van diens gezin en van anderen in de sociale om-
geving. 16    Inzicht in de voortgang bij de uitvoering – succes-
sen en obstakels – is noodzakelijk om het gesprek tussen 
Rijk, gemeenten, professionals en burgers te voeden: komt 
deze grote transformatiedoelstelling dichterbij, waar en 
hoe kan het anders en beter? Dit gesprek dreigt echter thans 
buiten beeld te raken, doordat de aandacht gericht wordt op 
allerlei spanningsvelden en beleidsdilemma’s, zoals de drie 
die hierboven zijn aangestipt.   

 Waar zich spanningen voordoen bestaat al gauw de neiging 
om die weg te nemen of op te lossen door middel van meer 
en gedetailleerdere wet- en regelgeving. Deze reflex mis-
kent echter de aard van de  tricky dilemma’s  die hier spelen. 
Zie de casus van de spanning tussen integraliteit en privacy: 
meer regelgeving zal ertoe leiden dat óf de professional zijn 
werk niet meer kan doen óf de privacy van burgers stan-
daard in het gedrang komt.   

 Beter is het dan ook om te erkennen dat die spanningen on-
vermijdelijk zijn want gegeven met de multipele opdracht 
van de overheid. De overheid moet immers én hulp verle-
nen aan hen die dat behoeven én het recht van eenieder op 
privéleven respecteren en beschermen én de rechtsorde 
handhaven én de publieke middelen op een rechtmatige en 
doelmatige manier besteden. Dat levert allerlei spanningen 
met  trade-offs  op die slechts tot op zekere hoogte kunnen 
worden weggenomen met regelgeving. Pogingen om de res-
terende ‘ongeregelde ruimte’ alsnog met regelgeving op te 
lossen zullen ernstige onbedoelde en averechtse effecten 
hebben.   

 Die ‘ongeregelde ruimte’ moet dan ook niet gezien worden 
als iets negatiefs, als een tekortschieten. Nee, het is juist 
wenselijk en zelfs noodzakelijk om de ongeregelde ruimte 
te laten bestaan en het bestaan ervan zorgvuldig te waar-
borgen. Die ongeregelde ruimte stelt de  frontline profes-
sional  zoals de wijkteammedewerker of jeugdhulpverlener 
immers in staat om de verbinding te maken tussen wetten 
(met onderling strijdige waarden) enerzijds en de concrete, 
oneindig complexe en dynamische werkelijkheid ander-
zijds. En meer specifiek komt die ongeregelde ruimte over-
een met de beleidsvrijheid die de jeugdhulpprofessional 
nodig heeft om overleg te plegen met ‘belendende’ profes-
sionals in gezondheidszorg, onderwijs etc. en om met me-
deweging van alle genoemde en nog andere onoplosbare di-
lemma’s en naar bevind van zaken keuzes te maken en een 
plan van aanpak op te stellen voor déze concrete situatie in 
die maatschappelijke werkelijkheid.   

  16  Kamerstukken II 2012/13, 33684, 3, hoofdstuk 5.1. 
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 Niet alleen is de ongeregelde ruimte zelf positief te waar-
deren, datzelfde geldt voor de spanningsvelden die ermee 
gegeven zijn. Spanningen kunnen voor betrokken partijen 
aanleiding zijn voor strategisch gedrag en confrontatie. 
Maar de  interfaces  die ermee gegeven zijn kunnen óók aan-
leiding zijn voor gesprek en voor samenwerking met erken-
ning van ieders competentie en verantwoordelijkheid. Dan 
wordt spanning vruchtbaar gemaakt.   

 Zo’n coöperatieve opstelling ligt voor de hand als alle be-
trokken partijen inzien dat ieder een eigen rol te spelen 
heeft in het realiseren van het uiteindelijke doel van de 
 Jeugdwet : het versterken van het zorgend en probleemop-
lossend vermogen van jongere, gezin en sociale omgeving. 
En dat daarop toegesneden hulp verleend moet worden mét 
oog voor de waarden van privacy, rechtsorde en veiligheid 
en een rechtmatig en doelmatig gebruik van publieke mid-
delen.   

 De frontline professional speelt de sleutelrol, hier komt al-
les samen. Hij is als het ware de scharnier tussen wetten 
en werkelijkheid – en hij moet dus de ruimte hebben om te 
kunnen bewegen. 
 Het is aan de gemeente om ervoor te zorgen dat deze pro-
fessional goed is toegerust, dat hij de vereiste competenties 
bezit en dat hij de discretionaire ruimte krijgt om in over-
leg met belendende professionals inderdaad casusgericht te 
kunnen werken en maatwerk te kunnen bieden. Het gaat 
hierbij om opleiding, kennisopbouw en competentietrai-
ning, maar vooral ook om het bevorderen van het lerend 
vermogen van de teams in dialoog met alle betrokkenen. 
Dit kan door het periodiek organiseren van de uitwisseling 
tussen wijkteammedewerkers, ambtenaren, beleidsmakers 
en andere betrokkenen, op gemeentelijk niveau en interge-
meentelijk, via dialoogdagen, workshops en cursussen, om 
ervaringen uit te wisselen en criteria te vergelijken, te toet-
sen en te herijken. Toerusting, dialoog en teamleren zijn de 
sleutelwoorden.                    
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