
Woensdag 2 maart 2022: Jong doet Mee!  
  
Vandaag is het debat over de jeugdhulp in aanloop naar de lokale verkiezingen. 
  
We beginnen het debat met de pitches van de politici 
  
De eerste ronde pitches: 
  
Groen Links - Lisa: Er moet meer geld komen om goede zorg te kunnen leveren. We moeten daar echt in 
gaan investeren. Ook willen we samen met de jongeren goed gaan kijken waar de problemen zitten, 
waar kan het beter, wat heeft iemand nodig in een specifiek geval. We moeten veel meer gaan 
samenwerken en maatwerk gaan leveren. Verder moeten we eerst alle basisbehoeften op orde zien te 
krijgen: Eerst een dak boven je hoofd en dan pas naar school. Dit pad moet samen met de jongeren 
worden uitgestippeld. 
  
VVD - Frans: 
Wij vinden dat er goede,  liefdevolle en beschermende jeugdhulp moet zijn voor iedereen die dat nodig 
heeft. Als daar meer geld voor nodig is dan moet dat er komen. Uitgangspunt: 0 uithuisplaatsingen, 0 
suïcides, 0 jongeren in de gesloten zorg. 
  
CDA - Marian:  
Jongeren moeten een stem hebben. Daarom zet de CDA in op het uitbreiden van de jongerenraad. Ook 
vinden wij dat alle gesloten hulp moet sluiten. Wij zijn heel blij met het doorbraakplan waarin woningen 
voor jongeren gerealiseerd worden. Aan alle jongeren aanwezig: Laat vooral je stem horen en niet 
verloren gaan. 
  
PvdD - Robin: 
We willen in gesprek blijven met de jongeren zelf, zoals we dat de afgelopen jaren veelvuldig gedaan 
hebben. Dat is voor ons het belangrijkste om te doen want jullie weten als geen ander wat er speelt. 
Jullie signalen moeten ook in de politiek gehoord blijven worden. Spreek je vooral uit als iets niet goed 
gaat en wijs de politiek er op als er iets fout gaat. 
  
D66 - Lotte  
Wil mijn eigen ervaringsdeskundigheid in de raad inzetten.  Heel veel jongeren weten niet waar ze 
terecht kunnen met grote problemen belangrijk dat ze die informatie wel krijgen. ExpEx moeten 
voorlichting geven in het onderwijs. Wil de lijn tussen 18- naar 18+ laten vervagen. Als je er niet aan toe 
bent om zelfstandig te zijn moet je jeugdhulp kunnen krijgen ook als je 23 bent. 
  
Stelling 1: Jongeren in een kwetsbare positie, zoals jeugdzorg jongeren moeten met voorrang 
geholpen worden aan een geschikte woning 
  
Iedereen heeft recht op een woning. Maar dat is nu niet het geval. Veel mensen worden voorgetrokken 
dus zeker kwetsbare mensen moeten voorrang krijgen. Maar de vraag is wel wie er kwetsbaar is en wie 
dit bepaald. 
  
Lisa GL: Ja dat vinden wij terecht als GL willen we dan ook extra woningen bouwen voor mensen 
/jongeren uit de jeugdzorg.  
  



Maar er zijn meer jongeren  kwetsbaar en dakloos terwijl ze niet uit de jeugdhulp komen.  Er zijn ook 
partijen die vinden dat een politieagent en leraar woningen moeten krijgen. CDA vindt ook dat er 
woningen moeten zijn maar niet dat je voorrang moet krijgen. Wel dat er ruimte moet zijn voor mensen 
die begeleid moeten worden. Niet alleen die woning maar ook begeleiding. Dat kan echt wel 
bijvoorbeeld in kantoren die leeg staan.  
  
CDA wil die gesloten jeugdzorg dicht maar hoe organiseren we ruimte voor de mensen die uit deze 
jeugdzorg komen.  
  
Er is een enorme wachtlijst voor beschermd wonen dus belangrijk om mensen wel voor te trekken. Er is 
geen doorstroom uit begeleid wonen.  
 
Verlengde Jeugdzorg, daar zouden we wat minder mee moeten schermen, de aanvraag is best 
ingewikkeld. Gezinsvoogd, ambtenaren en de jongeren zelf moeten akkoord zijn met verlengde 
jeugdhulp. 
  
Alle partijen die aanwezig zijn voor deze stelling!  
Kwetsbare jongeren moeten een woning krijgen. Maar er moeten ook meer creatieve woonoplossingen 
worden gevonden. Bijvoorbeeld dat mensen samen mogen wonen met meerderen. Kostendelersnorm 
afschaffen voor jongeren tot 27 jaar. Er staan 3100 woningen leeg in Den Haag.  Daar moeten we wat 
aan doen. 
 
2e ronde Pitches: 
  
Christen Unie – Judith: 
Ons motto: samen recht doen, samen omdat niemand het alleen kan, praten met de jongeren, wat moet 
er gebeuren, Recht: iedereen moet er recht worden gedaan. We gaan as vrijdag een jongerenmanifest 
presenteren. 
Recht doen, je kan blijven praten maar er moeten dingen veranderen. Elk kind moet thuis veilig kunnen 
opgroeien. 0 uithuisplaatsingen is voor ons een doel. 
  
Haagse Stadspartij - Fatima 
Naast doorstroom, wonen, Big5 etc. willen wij het hebben over de kwaliteit van de hulpverlening. 
Iedereen doet zijn best maar we krijgen teveel signalen dat niet altijd de kwaliteit op orde is vanwege te 
weinig geld, bezuinigingen etc. We hebben de stem van jongeren ook nodig. Wij zetten ons in voor 
participatie van jongeren, dat ze zelf meedenken en aan tafel zitten. 
  
SP- Rick 
Wij zijn een actiepartij. Wij staan voor de verhalen van de mensen en  organiseren debat en groepen 
mensen op verschillende thema's om de verhalen van de mensen op te halen en terug naar de raad te 
brengen. Gedurende de komende 4 jaar gaan we mooie dingen opzetten, zorgen dat de verhalen daar 
terecht komen waar de besluiten genomen worden. Wat voor ons belangrijk is, is dat we de markt uit de 
zorg halen. Geld moet naar de zorg toe en niet naar managers en andere dure lagen. 
  
PvdA -  Janneke 
Wij  gaan voor jeugdzorg waarbij het belang van de jongeren voorop staat en de stem van de jongeren 
en niet de regeltjes die zorgen dat je niet binnen de kadertjes valt: je bent te complex je bent 18+. 



Daarnaast mag er geen winst worden gemaakt op de zorg, geld moet naar de zorg zelf. Budget van de 
gemeente mag niet beperkend zijn, er moet gewoon geld bij. 
  
Stelling 2 
Er is op dit moment geen passende hulp voor jongeren met complexe problemen in de hulp. 
  
Kwetsbare jongeren met complexe problemen worden van het kastje naar de muur gestuurd. Sommige 
aanwezige jongeren hebben niet de hulp ontvangen waar ze recht op hebben. In de jeugdhulp moet er 
veel meer samengewerkt worden tussen verschillende hulpverleners om een oplossing te vinden. PvdD 
geeft aan dat het er op lijkt dat er meer fout gaat dan goed. Wat succesvol is in Den Haag zijn de 
jongerenregisseurs maar we moeten er voor zorgen dat dit ook behouden wordt. GL geeft aan dat we in 
samenspraak met jongeren aan de slag moeten, wat willen de jongeren zelf, we moeten echt het hokjes 
denken loslaten en echt kijken naar het individu. Er zijn heel veel taken bij de gemeente komen te 
liggen. Het idee was dat je potjes bij elkaar kon stoppen dus dan moeten we integraal gaan werken. 
VVD: Er wordt wel passende hulp geboden maar het is nog verre van perfect. Toch gebeurt het wel. 
Jongerenregisseurs zijn hierin heel erg belangrijk. Jongeren met complexe problemen leven vaak in een 
complexe omgeving. Ouders en gezinnen moeten ook betrokken worden. Daar is integrale hulp voor 
nodig. Verder is er tekort aan expertise bij de gemeente door de grote doorstroom van ambtenaren. 
Soms weten de jongeren zelf meer dan de hulpverlener. De SP vindt dat de specialistische hulp terug 
moet gaan naar het rijk. Op de complexe zorg is geen winst te behalen. Daarom moeten we van die 
marktwerking af. Het is lastig om te achterhalen waar besluiten worden genomen zoals de H10, de 
rijksoverheid en dan is het als raadslid heel moeilijk is om te weten wat je wanneer en waar kunt 
veranderen. Hoe zit het met de democratische controle ? Hoe moeten we gaan regelen dat er passende 
hulp komt is een veel moeilijker vraag. 
  
50+ Er zijn heel veel gemeentes in Nederland die beter zijn in schuldhulpverlening dan Den Haag. Het is 
niet altijd zo dat er meer geld nodig is. De hulp moet effectiever en efficiënter worden ingezet. Het is 
belangrijk om goed te luisteren naar ervaringsdeskundigen. 
  
Hulp is er wel maar het wordt niet altijd goed uitgevoerd. De communicatie loopt niet goed. Er is wel 
een sociale kaart maar die is niet goed en niet toegankelijk voor jongeren. Er is nog steeds geen 
website met beschikbare hulp voor ouders en jongeren zelf.  
Je hebt passende hulp en passende werkende hulp en daar gaan we voor. Er moet een centraal punt zijn 
voor problemen. Sommige mensen weten niet eens dat je eerst naar de huisarts gaan ook met dit soort 
problemen. We moeten vooral uit gaan van wat de jongeren zelf als passende hulp zien. 
  
Hoe gaan we er nu voor zorgen dat de komende 4 jaar die hulp er wel is?  
Hulp moet snel worden opgetuigd. We hebben de jongerenregisseurs  nodig, voor meerdere mensen, 
integraal werken en de zorg moet makkelijk te vinden zijn zodat mensen snel geholpen worden, 
luisteren naar de jongeren, minder bureaucratie, tijdens keukentafelgesprek moeten problemen 
ernstiger worden gemaakt om hulp te krijgen. Dat is een kwalijke zaak waar jongeren ook moeite mee 
hebben. Hier zijn alle partijen het over eens en hier willen ze de komende 4 jaar mee aan de slag. 
  
Specifieke vragen: 
  
Hoe werken we in buurten en wijken waar bewoners en bedrijven vooroordelen over jongeren uit de 
jeugdzorg hebben, of over jongeren die een postadres hebben. D’66 meer voorlichting op scholen door 
bijv. ExpEx. Zo kunnen we normaliseren. VVD: Voorlichting kan helpen, gemeenten moet het goede 



voorbeeld geven, gemeente kan ook met grote werkgevers in gesprek om deze mensen in dienst te 
nemen. Hier gaat de VVD zich voor inzetten. PvdD: Voor ons in de politiek moet het stigma ook weg. In 
debatten moeten we het goede voorbeeld geven. 
  
  
 

Waar was grote overeenstemming over?  
 

1. Jongeren moeten zelf overal mee kunnen praten over wat er nodig is om de zorg te verbeteren. 

2. Kwetsbare jongeren, zoals jeugdzorg jongeren (maar ook andere jongeren die dakloos worden 

of niet meer thuis kunnen wonen) moeten met voorrang geholpen worden aan betaalbare 

woonruimte 

3. Regels die in de weg zitten om te zorgen dat jongeren met meerdere in een huis kunnen wonen, 

zoals de kostendelersnorm, moeten uit de weg geruimd worden. 

4. Organisaties en gemeenten moeten beter samenwerken en maatwerk leveren voor jongeren en 

gezinnen. 

5. Als er meer geld nodig is voor goede passende zorg, moet dat er komen. 

6. Er moet meer gebruik gemaakt worden van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp. 

7. Streven is dat ieder kind veilig thuis kan opgroeien, we streven naar 0 uithuisplaatsingen en het 

sluiten van de gesloten zorg. 

8. Kwaliteit van de hulp moet verbeterd worden en minder bureaucratie. 

9. Stigmatisering van jongeren moet tegen gegaan worden. Gemeente en gemeenteraad moeten 

goede voorbeeld geven. 

10. Goede sociale kaart nodig voor jongeren, ouders en hulpverleners. 


