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Onderwerp

Onze jeugd verdient beter!

Beste overheid,
We spreken u in deze aanbiedingsbrief aan als één geheel. Of u nu onderdeel bent van
de landelijke of lokale politiek; of u nu uitvoerende of controlerende macht vertegenwoordigt. Samen vormt u dé overheid waarvan de samenleving verwacht dat die er is
voor ons allemaal. Die problemen aanpakt, belangen weegt en rechten beschermt. Wat is
het dan ook pijnlijk te ervaren dat die eenheid van de overheid op het vlak van jeugdhulp
de laatste tijd ver te zoeken is. Juist nu we die eenheid zo hard nodig hebben.
Het jeugdstelsel functioneert op dit moment namelijk niet goed genoeg om gedeelde ambities waar te maken: dat jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Waar dat kan
op eigen kracht, en als dat nodig is met ondersteuning en zorg. Samen gingen we
daarom energiek aan de slag met de Hervormingsagenda Jeugd om hier verandering in
te brengen. Jongeren, gezinnen, professionals, vrijwilligers, instellingen en ‘de overheid’
trokken daarbij samen op. Tot dit traject werd stilgezet vanwege de impasse binnen die
overheid als gevolg van een extra bezuiniging die in het regeerakkoord is opgenomen.
De onenigheid over de financiering bij de overheid gijzelt de inhoudelijke vooruitgang.
Terwijl die nu juist zo hard nodig is om de hulp voor honderdduizenden kwetsbare jongeren en hun gezinnen te verbeteren. Duizenden professionals en vrijwilligers komen niet
toe aan de hulp die ze willen bieden. Honderden instellingen kunnen niet optimaal goede
jeugdhulp bieden.
Omdat er geen tijd is te verliezen, hebben wij als vertegenwoordigers van kinderen en
ouders/verzorgers, professionals en jeugdhulpaanbieders samen doorgewerkt aan een inhoudelijke agenda op basis van het vele voorwerk dat gedaan is in de afgelopen maanden. Wij zijn het met elkaar eens over de inhoudelijke richting die de nodige transformatie van een toekomstbestendige jeugdhulp moet inslaan. Samen hebben we knopen

doorgehakt en voorstellen afgewogen om een volgende stap te kunnen zetten. Bijgaand
het resultaat; we zijn trots op de agenda die er ligt en we doen een hartelijke uitnodiging
aan de overheid om ook aan te sluiten. Wij realiseren ons immers terdege dat los van
onze eigen verantwoordelijkheid en kracht die wij als partijen hebben, de overheid een
onmisbare schakel is om de noodzakelijke veranderingen te realiseren.
We doen een dringend beroep op u om als overheden weer samen die éne overheid te
zijn, om samen met ons te werken aan een beter werkend jeugdstelsel en daarbij te beginnen bij de inhoud. Zonder dat bij voorbaat de schaduw van ombuigingen een hypotheek op de toekomst van de jeugdhulp legt. Laten we beginnen vanuit deze inhoudelijke
agenda, om die daarná vervolgens financieel te vertalen, in plaats van andersom. Wij
helpen daar graag bij en willen ook alle andere betrokkenen en belanghebbenden uitnodigen om mee te praten over die inhoud.
Wij doen dit omdat wij vinden dat de jeugdhulp in Nederland beter moet en kan. Wij willen niet dat de opstelling van de overheid dit nog langer in de weg staat.
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