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Voorwoord
Ga met jongeren in gesprek. Kijk altijd naar de lokale situatie. Geef gezinnen en ouders een stem 

in de beleidsvoorbereiding. Het zijn slechts drie van de vele tips die in dit boekje staan. Ze zijn 

afkomstig van 23 wethouders die terugkijken op 4 jaar portefeuille jeugd. De meeste tips klinken 

eenvoudig, maar zijn o zo belangrijk. Ze helpen bij het beantwoorden van vragen als: waar zijn 

jongeren het meest mee geholpen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen in Nederland 

gezond en veilig opgroeien?

Het zijn vragen die we moeten beantwoorden om de zorg aan kinderen en jongeren te verbeteren. 

Dat is een pittige klus, er spelen grote problemen in de jeugdzorg. De houdbaarheid, kwaliteit en 

toegankelijkheid staan onder grote druk. We moeten daarom de jeugdzorg anders organiseren. 

Dat vraagt om een gesprek over de inhoud en het centraal stellen van de kinderen waarover het 

gaat. Een gesprek dat ik in het  kader van de Hervormingsagenda Jeugd de komende tijd graag wil 

voeren met gemeenten en andere betrokken partijen. Preventie, de reikwijdte van de jeugdhulp 

en de inrichting van de toegang zijn daarbij belangrijke thema’s. 

Ik ben blij dat een groeiende groep wethouders hierover al nadenkt. Zij staan vóór de kinderen 

en gezinnen in hun gemeente, betrekken hen bij het beleid en kiezen ervoor om te investeren 

in preventie en versterken van het dagelijks leven van jongeren. Ik wil deze beweging helpen te 

versnellen en te verspreiden. Ik wil samen met u knokken voor elk kind.

Het Bestuurlijk Leernetwerk Preventie Jeugd voor jeugdwethouders, georganiseerd door de VNG 

en VWS, maakt daar onderdeel van uit. Tijdens bijeenkomsten praten wethouders met elkaar en 

delen ze hun ervaringen over hoe zij invulling geven aan het aanpassen van het jeugdbeleid. 

In dit boekje vindt u verhalen van 23 wethouders die hebben deelgenomen aan dit netwerk.  

Zij vertellen wat ze hebben bereikt, hun drijfveren en visie en wie hen heeft geïnspireerd.  

Ook geven zij tips aan collega’s in andere gemeenten.Ik hoop dat hun verhalen u inspireren om 

net als deze wethouders aan de slag te gaan met het verbeteren van het jeugdbeleid, zodat alle 

jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien.

Maarten van Ooijen 
Staatsecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport
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“Houd lokaal  
wat bij de lokale 
samenleving past”

Vooruitkijken, jeugdzorgplus afbouwen, lokaal inkopen 
en vertrouwen op de professional: de gemeenten 
Koggenland, Hardenberg en Castricum zijn volop bezig 
met de ‘transformatie’. Oftewel de jeugdzorg inrichten op 
hun manier. De ene keer gebeurt dat regionaal, de andere 
keer juist lokaal. Wethouders Win Bijman (Koggenland), 
Alwin te Rietstap (Hardenberg) en Ron de Haan (Castricum) 
kijken samen terug op 4 jaar portefeuille jeugd.

Win Bijman
Koggenland

Alwin te Rietstap
Hardenberg

Ron de Haan
Castricum
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“Ik ben al een tijdje wethouder”, vertelt Win. “Ik heb ook de 

transitie meegemaakt. Ik herinner me vooral de stress bij 

iedereen. Maar zelf had ik vanaf het begin het vertrouwen dat 

wij het minstens zo goed konden doen. Dat hebben we ook 

waargemaakt.” Koggenland heeft een goed CJG, dat zich heeft 

doorontwikkeld tot een zorgteam met gedreven professionals. 

“We zijn er voor onze inwoners als het nodig is. En we hebben 

ruimte om preventieve stappen te zetten.” Als voorbeelden 

noemt Win het schoolmaatschappelijk werk en het preven

tieakkoord met de sportraad. “Ik ben er trots op dat we meer 

op preventie inzetten. Dat we vooruitkijken en niet alleen 

reageren op de situatie van vandaag.” Om dit voor elkaar te 

krijgen is het volgens Win belangrijk om vertrouwen te geven. 

“Professionals moeten hun werk kunnen doen. Ik hoor graag 

dingen en denk graag mee, maar zíj moeten het doen.  

Ook heel belangrijk: ik ben er voor ze als ze in de penarie 

komen. Dan kom ik voor ze op.”

Lokaal inkopen
Anders dan Win was Alwin niet betrokken bij de transitie. 

“De credits daarvoor gaan naar mijn voorganger.” Tijdens zijn 

wethouderschap is Hardenberg de volgende fase ingegaan, 

die van de transformatie. “Hardenberg is onderdeel van een 

grotere regio. Ook de inkoop van jeugdzorg is regionaal geor

ganiseerd. Dat willen wij nu anders. Juist omdat we een diep 

geloof in de decentralisatie hebben.” Het ambulante deel van 

de jeugdzorg koopt Hardenberg vanaf 2023 lokaal in, bij een 

beperkt aantal aanbieders. “Door met veel minder aanbieders 

samen te werken en wederzijdse verwachtingen uit te spreken 

kunnen we het kind echt centraal zetten. En de ketensamen

werking tussen verschillende zorgpartijen en onderwijs  

verbeteren.” Deze beslissing stuitte in eerste instantie op 

weerstand in de regio. “Maar ik denk dat dit de echte trans

formatie is. Ik vond het inspirerend om in het bestuurlijk leer

netwerk andere wethouders te ontmoeten die dezelfde keuze 

maken. Dat heeft me gesterkt en gemotiveerd.” 

We zijn allemaal divers
Lokaal inkopen biedt Alwin ook mogelijkheden om het  

gesprek over normalisatie aan te gaan. “Bijvoorbeeld over  

de behandeling van dyslexie. De wetenschappelijk basis voor 

het aantal kinderen met dyslexie en het bedrag dat wij aan 

dyslexiezorg besteden staat in geen verhouding tot elkaar.  

Met scholen zijn we nu hierover in gesprek, een spannend  

traject.” Als wethouder steunt Alwin deze ontwikkeling 

door het gesprek aan te gaan met alle betrokkenen in de 

samen leving. “Ik vertel steeds weer het verhaal en houd het 

gezamenlijk doel voor ogen. Ik praat met kinderen, ouders, 

huisartsen, zorgaanbieders, met de hele samenleving dus. 

Normaliseren is overigens niet bagatelliseren. Maar in onze 

samenleving lijkt succes de norm te zijn geworden. En alles 

wat succes in de weg staat moet opgelost worden. Terwijl we 

allemaal zo divers zijn. Dat soort gesprekken voer ik.”

Jeugdzorgplus afbouwen
Ron heeft als bestuurlijk trekker van 18 gemeenten in Noord

HollandNoord de transformatie van de jeugdzorgplus in zijn 

regio verder gebracht. “Toen ik in 2018 aantrad, belandde ik  

in een soort mijnenveld. Bestuurders, zorgaanbieders en de 

minister stonden lijnrecht tegenover elkaar. In 4 jaar tijd zijn 

we van wantrouwen naar vertrouwen gegaan. Daar ben ik 

trots op.” In de regio NoordHollandNoord werken partijen 

nu samen aan het afbouwen van jeugdzorgplus. En dat lukt. 

Extra wapenfeit is de vereffeningsafspraak die Ron als  

bestuurlijk trekker recent met de 18 gemeenten maakte.  

“Het is een soort solidariteitsbeginsel voor de jeugdzorgplus. 

Want de gemeentes hier verschillen erg van elkaar. Van veer

krachtige gemeenten tot gemeenten die het hoofd nauwelijks 

boven water kunnen houden. Deze afspraak schept vertrou

wen en geeft rust.”

“Normaliseren is niet 
bagatelliseren. Maar in onze 
samenleving lijkt succes de  

norm te zijn geworden”
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Zorg én onderwijs
Ron is vooral de moderator van de discussies. “Ik probeer 

mensen de dingen te laten doen die ze goed kunnen.  

Ik stimuleer ze om zich laten zien, om hun talenten te delen. In 

NoordHollandNoord is dat goed gelukt.” Wel heeft de regio 

nog last van de schotten tussen onderwijs en zorg.  

“We hebben een prachtige voorziening, waar kinderen zorg én 

onderwijs krijgen. Met als doel dat ze zo snel mogelijk weer 

kunnen socialiseren in hun eigen omgeving. Maar de bekosti

ging daarvan is nog niet gelukt. Dat vind ik eigenlijk een beetje 

beschamend. Misschien helpt het als in elke gemeente de  

wethouder jeugd ook de portefeuille onderwijs heeft.”  

Ron vindt bovendien dat de langdurige zorg beter weer terug 

kan naar het Rijk. “Zodat gemeenten daar niet failliet op  

kunnen gaan. Landelijk valt er nog een en ander te doen om 

de decentralisatie tot een succes te maken.”

Opgroeien in de eigen omgeving
Win is zo’n wethouder met zowel jeugd als onderwijs in  

de portefeuille. Maar ook hij heeft een goed onderwijszorg

arrangement nog niet voor elkaar gekregen. “Het onderwijs 

is erg weerbarstig en lijkt de eigen verantwoordelijkheid te 

ontlopen. Ik denk dat er meer nodig is om de schotten kwijt 

te raken.” “Indrukwekkend”, noemt Alwin de verhalen uit de 

regio NoordHollandNoord. “Dan zie je dat er in het Westen 

en het Oosten van het land andere problematiek overheerst.” 

Hij had meer willen voorkomen dat kinderen uit huis worden 

geplaatst. “Mijn droom is dat alle kinderen thuis bij de eigen 

ouders kunnen opgroeien. Dat elk kind in zijn eigen buurt kan 

leren, spelen en ontwikkelen. Dat kan alleen als we nog veel 

meer de directe omgeving van een kind meenemen als er 

problemen zijn.”

Binnen en buiten het gemeentehuis kijken
Ron heeft de afgelopen 4 jaar geleerd dat je niet altijd hoeft  

te wachten op regels. “Pak de energie die je voelt!” En blijf  

met beide benen op de grond staan. “Wees voorzichtig met 

het schrijven van droombeelden, verlies jezelf er niet in.”  

“Kijk altijd naar de lokale situatie”, vult Alwin aan. “Zelfs  

binnen een regio bestaan verschillen. In Hardenberg werken 

de dingen echt anders dan in Zwolle. Houd lokaal wat bij de 

lokale samenleving past, de decentralisatie is zo slecht nog 

niet.” Die lokale situatie leer je kennen door werkbezoeken af 

te leggen, besluit Win. “Binnen en buiten het gemeentehuis 

kijken, daar heb ik veel aan gehad.”

Tips voor nieuwe wethouders

• Geef professionals vertrouwen.

• Pak door als het kan, je hoeft niet altijd op regels te  

 wachten.

• Verlies jezelf niet in droombeelden, blijf met beide benen  

 op de grond staan.

• Kijk altijd naar de lokale situatie.

• Leg werkbezoeken af.



29 Van klein tot groot  Wethouders investeren in kansen voor jongeren

Wie heeft jou geïnspireerd in je jeugd?

Ron de Haan, wethouder in Castricum

“Ik vond steun bij vriendjes en vriendinnetjes”

“Mijn jeugd is getekend door emotionele  

onthechting. Ik wéét hoe het kinderen raakt en 

kan verwoesten als ze thuis niet de geborgenheid 

krijgen om zich emotioneel veilig te voelen.  

Dan is de sociale omgeving heel beslissend voor 

hoe je je als kind ontwikkelt. Ik vond steun bij 

vriendjes en vriendinnetjes. Daar kwam ik tot 

vervelens toe over de vloer. Ik ben nog steeds 

bevriend met mensen van toen. Sommigen ken ik 

al 45 jaar.”

Win Bijman, wethouder in Koggenland

“Mijn vader was eerlijk, consciëntieus,  

hardwerkend en oprecht”

“Mijn ouders hebben mij geïnspireerd, en dan 

vooral mijn vader. Mijn vader was eerlijk,  

consciëntieus, hardwerkend en oprecht. Hij zeurde 

nooit over kleine dingen, maar wees op de grote 

lijnen. Op de dingen die belangrijk zijn in het  

leven, zoals open en eerlijk zijn, doorzetten en 

kijken naar het grotere doel. Als wethouder jeugd 

weet ik hoe belangrijk het voorbeeld van ouders is.  

Zo’n voorbeeldfiguur probeer ik ook voor mijn 

eigen kinderen te zijn.”

Alwin te Rietstap, wethouder in Hardenberg

“Mijn broer heeft zich altijd normaal gevoeld”

“Ik ben in een ontzettend warm nest opgegroeid. 

Ik was de jongste van het gezin. Mijn oudere 

broer had de ziekte van Duchenne, een progres-

sieve spierziekte. Hij is op vijftienjarige leeftijd 

over leden. In ons gezin moest dus altijd iemand 

verzorgd worden en toch voelde dat niet zo.  

Ik denk dat we dat nu ‘normaliseren’ noemen. 

Mijn broer zat in een rolstoel, maar ik heb nooit 

‘gezien’ dat hij in een rolstoel zat. We gingen  

gewoon samen voetballen, dan stond hij in het 

doel. Mijn broer heeft zich ook altijd normaal 

gevoeld. Ik vind het heel inspirerend dat het mijn 

ouders gelukt is om ons zo te laten opgroeien.”
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Jelle Zoetendal Theo Maas Ron de Haan

Ko Scheele Frank Berkhout
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