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Bij het toekennen van zorg aan kinderen wordt te veel gekeken naar geld en niet naar wat de 
beste zorg is voor een kind. Dat zegt Kinderombudsman Marc Dullaert . Gemeenten gaan 
vaker op de stoel van hulpverlener zitten en daardoor worden "de toegang en de kwaliteit van 
de jeugdhulp bedreigd", aldus Dullaert. 
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De Kinderombudsman onderzoekt of kinderen nog steeds de zorg en hulp krijgen waar ze 
recht op hebben sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp. Deze 
decentralisatie zou ervoor moeten zorgen dat kinderen sneller hulp krijgen en de professionals 
minder last hebben van regeltjes. Die doelen zijn nog niet bereikt, vindt Dullaert. "Ik zie dat 
er bewust afwegingen worden gemaakt die ten koste gaan van kinderen." 

Organisatieproblemen en administratieve lasten maken de jeugdhulp minder toegankelijk. De 
hulp die gemeenten hebben ingekocht, komt volgens Dullaert niet altijd overeen met de zorg 
die een specialist heeft voorgeschreven. "Dat wil niet per definitie zeggen dat kinderen niet de 
juiste zorg krijgen, maar laat wel zien dat financiële belangen zwaarder wegen dan de 
belangen van het kind." 

Volgens hem lijkt het nu zo te zijn dat het financieel of organisatorisch belang van de 
gemeente of instelling voorrang krijgt boven het belang van het kind. Dan is er nog wat 
Dullaert "bureaucratisch getouwtrek" noemt. 

Verantwoordelijk staatssecretaris Martijn van Rijn: "De zorg en ondersteuning was veel te 
versnipperd. Dat zijn we nu fundamenteel aan het verbeteren. Ik ben het eens met de 
Kinderombudsman dat het logisch is dat zo'n ingrijpende operatie tijd vergt. Ik waardeer de 
betrokkenheid van de Kinderombudsman bij de jeugdzorg zeer en neem zijn signalen 
serieus." 

"De Kinderombudsman signaleert dat gemeenten steeds vaker op de stoel gaan zitten van 
hulpverleners. Dat kan en mag echt niet. Alleen een professionele jeugdhulpverlener kan 
bepalen welke zorg een kind nodig heeft. Dus als de Kinderombudsman daarvan concrete 
voorbeelden heeft, ontvangen we graag namen en rugnummers." 
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