Amerongen, 11 januari 2022
Geachte staatssecretaris, beste Maarten van Ooijen,
U bent net gestart aan een van de zwaarste dossiers van het nieuwe kabinet: het dossier van de jeugdzorg.
Namens het Collectief Informele Steun voor Kind en Gezin willen we u van harte feliciteren en succes wensen met deze betekenisvolle positie, waarin u het verschil kunt gaan maken voor veel ouders en kinderen.
Het doet ons deugd dat naast jeugdzorg preventie expliciet als onderdeel van uw portefeuille wordt genoemd. Structurele aandacht voor preventie is in onze ogen een van de sleutels voor de werkelijke transformatie van de jeugdzorg.
Ongetwijfeld vindt u op uw bureau de hervormingsagenda. Bij de totstandkoming van deze hervormingsagenda waren heel veel partijen betrokken. In onze ogen werd een cruciale stem voor de transformatie
van de jeugdzorg onvoldoende gehoord. En dat is de stem van alle burgers die niet beroepsmatig, maar
vrijwillig vanuit het hart, als medemens steun bieden aan kinderen en ouders en die daarbij waar nodig
professioneel begeleid worden door een coördinator. Uit onderzoek weten we dat sociale steun één van
de belangrijkste beschermende factoren is voor kinderen en ouders voor wie de opvoeding niet gemakkelijk is.
Op 2 juni stuurden meer dan 25 organisaties die informele steun organiseren in het jeugddomein een
brandbrief naar informateur Mariëtte Hamer met daarin een pleidooi voor een sterkere positie voor informele steun in de zorg voor de jeugd. We sturen deze brief in de bijlage ter informatie mee. Een citaat:
‘Door het potentieel aan informele steun in de samenleving wezenlijk te erkennen en beter te benutten kan een trendbreuk in de zorg voor de jeugd worden gerealiseerd. Het beroep dat ouders doen op
specialistische jeugdhulp zal dalen en wachtlijsten zullen korter worden. En nog veel belangrijker: we
kunnen de beweging inzetten van een ‘ieder-voor-zich’ samenleving naar een ‘we-doen-het-met-elkaarsamenleving’. De groep burgers die zich inzet in het jeugddomein is nu al groot, maar er blijft nog heel
veel hulp-potentieel onbenut.’

Het motto van het regeringsakkoord is ‘Omzien naar elkaar’. Ons collectief brengt dit motto al jaren, dwars
tegen de heersende individualistische moraal in, in meer dan 250 gemeenten in de praktijk. Jaarlijks koppelen we duizenden ouders en kinderen die steun kunnen gebruiken aan burgers die deze steun willen
geven. Deze informele steun werkt preventief en voorkomt kosten op de langere termijn. Wij houden
ons hart vast vanwege de in het regeerakkoord aangekondigde bezuinigingen op jeugdzorg. Uit ervaring
weten we dat preventieve activiteiten als eerste sneuvelen in gemeentelijke bezuinigingsrondes, terwijl
investeren in preventie juist nu heel hard nodig is.
Graag herhalen we bij u ons pleidooi voor een prominente positie van preventie en informele steun in het
nieuwe jeugdstelsel. Wij nodigen u uit voor een werkbezoek om hierover verder van gedachten te wisselen. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met Leontine Bibo
(leontine@buurtgezinnen.nl | 06 5184 9745) of Gerda Groen (g.groen@humanitas.nl | 06 12687918).
Met vriendelijke groeten,
Het Collectief voor Informele Steun aan Kind en Gezin:
Linda Otterman namens Samen Oplopen
Gerda Groen namens Home-Start Nederland
Sandra de Goeij namens Meeleefgezin
Leontine Bibo namens Buurtgezinnen
Maria Wassink namens Steunouder Nederland

