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7

Introductie door prof dr. Paul Schnabel.
Als je er in het voorbijgaan met mensen over praat dan blijken ze het idee te hebben 
dat er heel veel bekend is over kinderen in Nederland. Als je daar dan wat verder over 
doorpraat, blijkt elke keer weer dat er vooral veel bekend is over een aantal deelgroe-
pen daarvan. Voor de groep in zijn totaliteit geldt dat niet, in ieder geval is het al een 
tijd geleden dat er een overzichtsstudie is gedaan. We hebben geen goed beeld van 
hoe het nu met de kinderen in Nederland gaat. Dat maakt misschien ook wel dat 
het beeld wat vertekend is geraakt. Het accent ligt op de problemen die we de laatste 
tijd zoveel zien rond de gezondheid van kinderen, rond kinderen met psychosociale 
problemen en kinderen met ziekten en handicaps die moeite hebben om de normale 
ontwikkelingsgang naar de volwassenheid door te maken, rond kinderen die al 
vroeg gaan roken en drinken, kinderen die gepest worden op school; allemaal van 
dat soort zaken, daar kunt u iedere dag in de krant over lezen.

Het klinkt wat omineus, maar het lijkt net of het dan over alle kinderen gaat of 
dat heel veel kinderen heel erg in de problemen zitten. Het is goed om daar een keer 
een goed perspectief op te krijgen. Om hoeveel kinderen gaat het nu die ernstig in 
de problemen zitten of ontwikkelingsproblemen hebben of problemen met hun 
gezondheid? Hoeveel kinderen hebben problemen met de ouders en omgekeerd: 
hoeveel ouders met hun kinderen? Al die vraagstukken worden vanmiddag bij elkaar 
gezet. En de uitkomsten zult u straks ook in het boekje kunnen lezen. Het ‘boekje’, 
gelukkig, maar het is wel een heel groot onderzoek geweest. Het is dan echter 
moeilijk van het rapport niet een heel dikke turf te maken. Misschien hadden de 
onderzoekers dit keer tijd genoeg, zodat het mogelijk was veel tekst tot weinig tekst 
en gelukkig veel inhoud te maken. Het is altijd moeilijker om de dingen korter te 
houden dan om ze te laten ontsporen.
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8 Presentatie

Presentatie van het rapport door de onderzoekers, mw. dr. Elke Zeijl (SCP) en mw. 
dr. Matty Crone (TNO), gevolgd door aanbieding van het eerste exemplaar van het 
rapport aan staatssecretaris mw. drs. C.I.J.M. Ross - Van Dorp van VWS.

Er zijn in Nederland meer dan 2,6 miljoen kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Maar 
hoe gaat het eigenlijk met hen? Hoe gaat het met hun opvoeding en hun ontwikke-
ling? Spelen ze nog wel buiten? Kijken ze niet teveel televisie en hoe goed en gelukkig 
voelen ze zich eigenlijk? Zijn er bijvoorbeeld veel kinderen die zich depressief voelen 
en emotionele problemen hebben of valt dat juist wel weer mee?

Opvallend genoeg, en Paul Schnabel verwees er al naar, zijn cijfers hierover niet 
altijd voor handen, terwijl het hier toch soms gaat om dingen die de toekomst van 
kinderen kunnen beïnvloeden. Het scp en tno hebben dan ook een onderzoek 
uitgezet naar 0-12 jarigen in Nederland. Een onderzoek waarin is geprobeerd een 
zo volledig mogelijk beeld te krijgen van deze leeftijdsgroep door niet alleen ouders 
en kinderen, maar ook medewerkers van de jeugdgezondheidszorg aan het woord 
te laten. In deze presentatie geven Matty en ik enkele kerncijfers over de 0-12 jarigen 
waarbij we op sommige plaatsen ingaan op de vroegsignalering van problemen.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: één van de belangrijkste conclusies is 
dat het met de meeste kinderen in Nederland goed gaat. Gelukkig maar, maar mis-
schien ergens ook wel voor de hand liggend. Enkele cijfers: 
    - 90% van de ouders met een kind tussen de 0 en 12 jaar is tevreden over de opvoe-
      ding.
    - 86% van de 8 – 12 jarigen heeft het thuis naar hun zin. 
    - 95% zegt dat zij goed met hun ouders kunnen opschieten. 
    - 93% van de kinderen vindt dat hij of zij voldoende vrienden heeft 
    - en een 8,3 is het gemiddelde cijfer dat kinderen geven aan hun huidige leven. 

Er is ook een keerzijde aan deze medaille. Ondanks dat het met een grote meerder-
heid van deze kinderen goed gaat, gaat het met een klein deel minder goed. Kijkend 
naar de lichamelijke en psychosociale gezondheid en de opvoeding dan blijkt:
    - dat ongeveer 5% van de 0 tot 12 jarigen psychosociale problemen heeft
    - dat 12% lichamelijke problemen heeft en dan gaat het om een lichamelijke 
      aandoening of een chronische ziekte 
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9Presentatie

    - dat 6% van de ouders met een kind tussen de 0 en 12 jaar een negatieve beleving 
       van de opvoeding heeft en dan gaat het over: ze zijn ontevreden over de opvoe
       ding, ze vinden het belastend, ze weten niet altijd goed wat ze moeten doen en ze  
       maken 
      zich veel zorgen over bepaalde aspecten.
    - dat 5% van de ouders matige tot zware problemen heeft met de opvoeding 
    - en dat hooguit 5% van de 0-12 jarigen te maken heeft met een opeenstapeling van 
      deze problemen, dus daar komen meerdere van deze dingen tegelijkertijd voor. 
Deze cijfers komen u misschien wel bekend voor uit schattingen en vermoedens, 
toch is dit voor de 0-12 jarigen op landelijke schaal nooit eerder onderzocht, zoals 
ook al aangegeven. En vooral is nooit gekeken naar hoe deze problemen onderling 
samenhangen en hoe groot de groep nu precies is die met deze problemen te kampen 
heeft.

Dit onderzoek laat nog meer zien. Het laat zien welke kinderen een verhoogd 
risico hebben op deze problemen. Het gaat hier voor een belangrijk deel om de 
kinderen uit gezinnen met een zwakkere maatschappelijke positie. Dus: niet-wes-
terse gezinnen, gezinnen die met een inkomen onder de armoedegrens leven, ouders 
met een lage opleiding, alleenstaande ouders. Wat je vooral ziet is dat de risico’s op 
psychosociale problemen en opvoedproblemen toenemen zodra er twee of meer van 
deze kenmerken aanwezig zijn in het gezin. Er is vaak geopperd dat de werksituatie 
van de ouders ook van invloed kan zijn op het welzijn en de psychosociale gezond-
heid van kinderen. Uit dit onderzoek is dit niet naar voren gekomen. Er zijn eigenlijk 
maar weinig verschillen tussen gezinnen waarvan één ouder werkt of gezinnen met 
twee ouders die werken. Het is in die zin wel ronduit verrassend te noemen dat juist 
ouders uit eenverdienergezinnen de opvoeding vaker belastend vinden dan ouders uit 
tweeverdienergezinnen, en met belastend bedoelen we dat ze de opvoeding vermoei-
end vinden, dat ze het gevoel hebben er alleen voor te staan en dat ze de verantwoor-
delijk voor de opvoeding van hun kind zwaar vinden. Eén van de dingen die naar 
voren komt, is dat een mogelijke verklaring hiervoor is dat het ook komt omdat deze 
eenverdienergezinnen vaak meerdere kinderen hebben, dat wil zeggen drie of meer 
kinderen.

Het mag natuurlijk duidelijk zijn dat gezinnen waarbij problemen en risicoken-
merken zich opstapelen vroegtijdig gesignaleerd moeten worden. En dat gebeurd 
ook in bijna driekwart van de gevallen. Dus, als er een opeenstapeling van proble-
men of bepaalde kenmerken is, wordt een groot deel gesignaleerd. Anders wordt het 
als kinderen maar één serieus probleem hebben. Dan wordt iets minder dan de helft 
door de jgz gesignaleerd. We hebben ons toen ook afgevraagd: zijn er niet andere 
voorzieningen die ook zouden kunnen helpen bij het opsporen van kinderen met 
problemen? Het 0-12 jarigenonderzoek wijst uit dat zowel de kinderopvang als de 
peuterspeelzaal een aanvullende rol zou kunnen spelen bij het signaleren van proble-
men, ook omdat een aanzienlijk deel van de kinderen hier naartoe gaat. Zo zie je dat 
bijna 60% van de kinderen naar de peuterspeelzaal gaat. Deze instanties zullen dan 
wel toegerust moeten worden voor deze taken. 
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Naast de lichamelijke en psychosociale gezondheid van kinderen en hun opvoe-
ding is er in het 0-12 jarigenonderzoek aandacht geweest voor de andere aspec-
ten van de leefwereld van kinderen, in het bijzonder de beleving van school en de 
vrijetijdsbesteding. Met betrekking tot de school blijkt dat de meerderheid van de 
kinderen het daar naar de zin heeft. De meeste 8-12 jarigen vinden het redelijk leuk 
op school, hebben het gevoel geaccepteerd te worden door klasgenoten en maken 
nauwelijks ruzie met hun docenten. Wat wel opvalt in dit verband is dat jongens hier 
doorgaans een minder gunstige kijk op hebben dan meisjes. Als we doorvragen over 
het wel en wee op school dan blijkt dat eenderde van de kinderen uit hoogste klas-
sen van de basisschool in de afgelopen maanden is gepest. Bij 1 op de 10 is er zelfs 
sprake van structureel pesten en dan heb ik het over meerdere malen per maand en 
soms wekelijks. Deze cijfers onderstrepen nogmaals het belang van dit thema en 
de noodzaak hier aandacht aan te blijven besteden. Niet in de laatste plaats omdat 
uit het 0-12 jarigenonderzoek ook blijkt dat pesten en het hebben van psychosociale 
problemen samenhangt.

Zoals gezegd, komt de vrijetijdsbesteding van kinderen ook aan bod in het 0-12 
jarigenonderzoek. De vrije tijd van kinderen is de laatste tijd met regelmaat onder-
werp geweest van discussies, met name de buitenspeelruimte van kinderen en de 
mate waarin ze televisie kijken. Met betrekking tot het buitenspelen blijkt dat 2% 
van de 3-12 jarigen nauwelijks buiten speelt. Dit is een kleine groep, al gaat het toch 
al snel om meer dan 50.000 kinderen en dan vooral om niet-westerse kinderen, 
kinderen die onder de armoedegrens leven en kinderen uit laagopgeleide gezinnen. 
De buurten waarin deze kinderen wonen hebben doorgaans vaak ook minder veilige 
speelmogelijkheden, wat mogelijk een deel van het geringere buitenspelen verklaard. 
Maar er is meer. De mening van ouders over de woonbuurt is in dit verband ook van 
belang. Kinderen van ouders die niet tevreden zijn over de veiligheid en de hygiëne 
van de speelmogelijkheid in de buurt spelen minder vaak buiten dan kinderen van 
ouders die hier wel tevreden over zijn.

Niet alleen de activiteiten die kinderen buitenshuis doen, natuurlijk ook de 
activiteiten die ze binnenshuis doen zijn onderzocht. Daaruit komt duidelijk naar 
voren dat televisie kijken niet de enige, maar wel de populairste binnenactiviteit is. 
40% van de 3–12 jarigen kijkt een half uur tot een uur per dag. Een even groot aantal 
kijkt 1 uur tot 2 uur per dag. Voor kleine kinderen van 14 maanden geldt gemiddeld 
een half uur tv kijken per dag. Opnieuw leert het 0-12 jarigenonderzoek dat sommige 
groepen kinderen vaker televisie kijken dan andere groepen. Het gaat wederom om 
niet-westerse kinderen, kinderen die onder de armoedegrens leven, kinderen uit 
laagopgeleide gezinnen. Voor deze kinderen geldt bovendien dat ze minder vaak lid 
zijn van vrijetijdsverenigingen, bijvoorbeeld sportverenigingen. Dit roept veel vragen 
op over het beweegpatroon van deze kinderen. Zeker als blijkt dat kinderen zelf hun 
beweegpatroon niet al te gunstig inschatten. Eenderde van de kinderen uit het 0–12 
jarigenonderzoek geeft aan aan de Nederlandse norm Gezond Bewegen te voldoen. 
Het mag duidelijk zijn dat verder onderzoek naar dit onderwerp wenselijk is. Onder-
zoek dat ondermeer zal moeten aantonen of de inschatting van kinderen over hun 
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11Presentatie

beweegpatroon ook overeenkomt met hun feitelijke beweegpatroon en welke groe-
pen dan met name ongunstig afsteken. Wij danken u voor uw aandacht.

Paul Schnabel: Ik denk net zoals het 
rapport: heel kort en krachtig worden 
hier een heleboel dingen toch heel 
inzichtelijk gemaakt. We hebben het er  
in de voorbereiding met elkaar al over 
gehad. Het is heel belangrijk om vast te 
stellen dat het met de meeste kinderen 
goed tot zeer goed gaat, maar als je wat 
dieper gaat kijken, zie je toch wel dat 
het beeld er iets minder mooi uitziet als 
je de zaak echt wat grondiger bekijkt. 

We moeten ons realiseren dat als we praten over 2% met ernstige problemen het toch 
altijd al gauw gaat over tienduizenden kinderen en dat 5% van de 0-12 jarigen op 
ongeveer 150.000 kinderen neerkomt. Dat zijn, als je dat in de hulpverleningstermen 
gaat vertalen, natuurlijk weer wel heel grote aantallen. Dus u moet zich wel goed 
realiseren dat wat percentagegewijs klein is in hulpverlening en begeleiding toch 
een heel indrukwekkende vraag oplevert. U zult wel merken, als u het boek leest, dat 
er ook behoorlijk wat dingen in staan die zo de wenkbrauwen omhoog doen gaan. 
Veel ouders hebben toch wel een erg hoog beeld van het succes van hun kinderen 
op school. Bijna alle ouders vinden dat hun kinderen gemiddeld of bovengemid-
deld presteren. U begrijpt dat dat statistisch al niet kan, maar dat kun je die ouders 
natuurlijk niet uitleggen. Het verklaart misschien wel waarom het tot spanningen 
tussen ouders en leerkrachten kan komen. Dit is echter een van de punten die aan de 
orde zal komen in de discussie die we nu gaan beginnen.
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Eerste reactie van de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, Clémence Ross – Van Dorp, naar aanleiding 
van het in-ontvangst-nemen van het SCP-rapport Kinderen 
in Nederland: Bedankt voor dit rapport! Ik ben erg blij met dit 
brede onderzoek naar de leefsituatie en het welbevinden van 
kinderen in Nederland. Het is goed dat we deze gegevens nu 
hebben. 

Wat me meteen op valt – en de onderzoekers hebben dat 
zojuist ook aangegeven – is dat het met de kinderen van 0 tot 12 
jaar gelukkig minder slecht is gesteld dan we vaak denken. 
Soms krijg je wel eens het idee dat de meeste kinderen in Nederland het moeilijk 
hebben. Dat ze thuis problemen hebben, nauwelijks buiten kunnen spelen, weinig 
aan sport doen of zielig zijn omdat beide ouders werken. Dit onderzoek weerspreekt 
deze vooroordelen. Dat is een flinke opsteker.

Daarmee wil ik het percentage van 6 tot 15 procent dat wél te maken heeft met een 
ernstig probleem – of zelfs een opeenstapeling daarvan – niet bagatelliseren. Ik kom 
daar zo meteen nog op terug. Maar of de gegevens nu meevallen of tegenvallen, ik 
vind het aantal kinderen dat gepest wordt nog erg hoog. Ik kan mij herinneren uit 
mijn tijd als lid van de Tweede Kamer, waar ik vier jaar onderwijsbegroting gedaan 
heb, dat pesten elke keer een belangrijk item was.

U gaf ook al aan dat waar kinderen gepest worden, hun sociale en emotionele ont-
wikkeling daaronder te lijden heeft. En dat kan weer leiden tot andere akelige zaken, 
waaronder fysieke problemen. Het hangt allemaal met elkaar samen. Daar moet je 
dus vroeg bij zijn.

Dit onderzoek kan ons uitstekend helpen bij het invullen van het jeugdbeleid. De 
gegevens voorzien in de landelijke behoefte aan informatie over 0-12 jarigen. Daar-
over waren – in tegenstelling tot kinderen vanaf 12 jaar – weinig cijfers bekend zijn. 
Door de brede opzet van het onderzoek geeft het ruime gelegenheid voor diepgaande 
analyses. 

Bij deze eenmalige rapportage moet het natuurlijk niet blijven. We moeten de situ-
atie van jonge kinderen periodiek blijven volgen. Daarom is, in het kader van operatie 
Jong, de jeugdmonitor in ontwikkeling. Hiervoor wordt vanmiddag een samenwer-
kingsovereenkomsten ondertekend tussen lvt, ggd Nederland, tno en rivm. 
De jeugdmonitor moet gemeenten een duidelijk beeld geven van de fysieke en men-
tale gezondheid van jongeren in de eigen gemeente, en hoe die zich verhoudt tot een 
vergelijkbare regio of de rest van Nederland. Dit is waardevolle informatie voor het 
lokale jeugdbeleid. Met een goed functionerende monitor is het in de toekomst niet 
meer nodig een zo uitgebreid scp-onderzoek naar de leefsituatie van 0 - 12 jarigen te 
doen. De jeugdmonitor maakt een dergelijk onderzoek overbodig. 

Zoals ik al zei, is het totaalbeeld dat uit dit scp-rapport naar voren komt positief. Dat 

Conferentie 12-jarigen_Elke.indd   12 2-9-2005   10:45:53



13Reactie staatssecretaris

betekent niet dat we nu voldaan achterover kunnen leunen. De groep kinderen die 
wél problemen kent, mag dan procentueel niet zo groot zijn, in absolute zin hebben 
we het wel over enkele honderdduizenden kinderen. Het kabinet is daarom voor deze 
groep druk bezig de jeugdzorg goed te organiseren. Uitgangspunt daarbij is – ik heb 
het al vaker gezegd – het kind. Het kind moet centraal staan bij de hulpverlening. En 
niet de instellingen en de specialisten, zoals nu nog vaak gebeurt. 

Belangrijk onderdeel van goede jeugdzorg is een goed systeem van vroegtijdige sig-
nalering. En vroegtijdig betekent ook écht op tijd ermee beginnen. Het liefst negen 
maanden voor de geboorte van een kind. Dat kan bijvoorbeeld als verloskundigen en 
wijkverpleegkundigen letten op eventuele problemen die bij de ouders spelen of bij 
andere kinderen in het gezin. Dat is niet bedoeld om mensen meteen te stigmatise-
ren, maar als signalering. Als een verloskundige merkt dat er in een gezin grote pro-
blemen zijn, dan kost het weinig moeite daar een aantekening van te maken en die 
door te spelen aan de bevoegde instanties. In een aantal steden werkt zo’n systeem al 
redelijk succesvol. 

Ook als een kind eenmaal geboren is, moet er een sluitend en goed functionerend 
netwerk aan voorzieningen zijn voor het geval er iets misgaat. Natuurlijk zijn de 
ouders als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van hun kin-
deren. En de meeste ouders slagen er ook prima in om de eventuele problemen die 
zich daarbij voordoen zelf op te lossen.

Ook dat blijkt uit het rapport van het scp: 85 procent van de ouders geeft aan geen 
problemen met de opvoeding te hebben. Maar dat betekent ook dat 15 procent van 
de ouders het er soms wel moeilijk mee heeft. Vaak wordt dan de hulp ingeroepen 
van ouders, familie of vrienden. Dat is niet niks. Er is niets moeilijker dan als ouder 
toe te geven dat je het niet aan kunt. Vaak gebeurt dat dan ook erg laat. De hulp 
van familie of vrienden is niet altijd voldoende. Daarom moeten er voor ouders ook 
andere voorzieningen zijn waarop ze een beroep kunnen doen: van opvoedcursussen 
tot het consultatiebureau en van kinderopvang tot maatschappelijk werk. 

Deze sluitende keten moet uiteraard ook andersom werken. Het consultatiebureau, 
de school, de peuterspeelzalen enzovoort zijn er niet alleen om een beroep op te 
doen, ze moeten ook vroegtijdig signalen opvangen als er iets mis dreigt te gaan met 
een kind of een gezin. Het is daarom belangrijk dat er in elke gemeente in Nederland 
een goed functionerend aanbod van opvoed- en gezinsondersteuning aanwezig is. 
Samen met de minister van Justitie heb ik daarvoor een jaar geleden een aantal func-
ties vastgesteld die door gemeenten vervuld moeten worden. Daarvoor is financiële 
en inhoudelijke ondersteuning beschikbaar gesteld aan de gemeenten waar de pro-
blemen rond risicogezinnen en jeugdigen groot zijn.

Overigens blijkt dat de kenmerken van deze risicogezinnen overeenkomen met de 
constatering van het scp. Het gaat vaak om laagopgeleide en eenoudergezinnen met 
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een laag inkomen. Vooral als er sprake is van een combinatie van deze kenmerken 
neemt de kans op opvoedproblemen toe.

Tot slot wil ik nog iets zeggen over het belang van Operatie Jong.
Als we het over vroegtijdige signalering hebben, is het van groot belang dat de 

instellingen die erbij betrokken zijn, goed samenwerken en niet solistisch optreden, 
zoals helaas nu nog wel eens voorkomt. Instellingen moeten van elkaar weten wat ze 
doen en elkaar informeren over de ontwikkelingen van de cliënten. Zoals u wellicht 
weet, proberen we dat vanuit Operatie Jong te stimuleren. Daarom ook ondertekenen 
op 8 april 2005 elf wethouders, zeven ministers, twee gedeputeerden en ikzelf een 
overeenkomst om het vangnet rondom jongeren en hun ouders optimaliseren.

Een methode die mij erg aanspreekt, is in Rotterdam ontwikkeld. Vorige week heb 
ik daar, tijdens een werkbezoek, kennis gemaakt met jong, een gebouw waarin een 
consultatiebureau, jeugdgezondheidszorg en een voorpostfunctionaris van Bureau 
Jeugdzorg zitten. En ze hebben hun deuren openstaan! In Rotterdam komen tien van 
dergelijke gebouwen. In de deelgemeenten, dus dicht bij de ouders en de verschil-
lende ketenpartners. Ik verwacht daar veel van.

Bovendien krijgen in Rotterdam alle instellingen die met jeugd te maken hebben, 
aansluiting op één signaleringssysteem. Daardoor kan informatie van cliënten 
gemakkelijk worden uitgewisseld. Dit bevordert de opbouw van historische dossiers, 
en – erg belangrijk – gecoördineerde actie vanuit de hulpverlening, ook bij verhui-
zing van een kind. Dit voorbeeld verdient in het hele land navolging. 

Ik wil de onderzoekers nogmaals bedanken voor dit rapport. Het is gelukkig een 
rapport met een positieve ondertoon. Ik weet zeker dat de gegevens hieruit goed 
gebruikt gaan worden voor het verder invullen van het jeugdbeleid. Daar wordt 
momenteel door veel mensen hard aan gewerkt.
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Inleiding door prof. dr. Jo Hermanns, 
coact consult, deeltijd hoogleraar 
opvoedkunde aan de Universiteit van 
Amsterdam, over probleemcumulatie 
bij 0 – 12 jarigen. 
Geachte aanwezigen, ik heb het rap-
port ook vooraf kunnen lezen. Ik vond 
het bijzonder interessant, heel veel 
informatie. Wat ik niet ga doen is com-
mentaar geven op het rapport of het 

onderzoek. Wat ik zal proberen te doen is een lijn te trekken door het rapport heen 
met de vraag ‘wat betekent het nu, al die informatie?’ En, hoe gaan we in de toe-
komst om met het signaleren van ernstige problemen in de ontwikkeling en opvoe-
ding van kinderen? Wat betekent dat voor de instellingenstructuur? Wat betekent dat 
ook voor beleid?

Ik begin inhoudelijk met de volgende constatering: dat gezinnen adaptieve systemen 
zijn. Dat is een belangrijke constatering, wat in dit onderzoek ook nog eens wordt 
onderstreept. Wanneer mensen kinderen krijgen, kinderen opvoeden, ontstaat er 
een proces dat bijna altijd goed gaat. Er ontstaat een proces waarbij mensen - ouders, 
opvoeders - kinderen de kans geven zich te ontplooien en tegelijkertijd kinderen 
voor te bereiden op een leven buiten het gezin in de samenleving waar ze deel van 
uit maken. Dat adaptieve vermogen hebben mensen al miljoenen jaren. Je ziet dan 
ook dat in verschillende omstandigheden mensen kinderen zo opvoeden dat ze in 
de omstandigheden waarin ze opgevoed worden kunnen functioneren. Dat gebeurd 
intuïtief. Dat lijkt als het ware voorgeprogrammeerd te zijn. Je moet zelfs uitkij-
ken dat als er teveel deskundige zich met dat intuïtieve proces gaan bemoeien je 
geen brokken gaat maken door mensen dingen te laten doen die ze uit zichzelf niet 
zouden doen. Mooi voorbeeld uit een Amerikaans onderzoek waarin men ouders uit 
de binnensteden van Amerika cursussen gaf in het opvoeden. Die ouders leerden dan 
een stijl met veel overleg, met veel warmte, met veel ruimte en niet heel veel struc-
tuur. Dat bleek dus voor die kinderen in die context levensgevaarlijk te zijn. Je moet 
in zo’n binnenstadcontext, zo’n achterstandswijk in de Verenigde Staten, als ouder 
bijzonder autoritair zijn, heel duidelijk grenzen stellen, kinderen met hel en verdoe-
menis bedreigen als ze met bendes aan de slag gaan. Wat ouders in die omstandig-
heden vrij natuurlijk deden – er bovenop zitten, streng zijn, kinderen heel dichtbij 
houden, heel directief leiden naar de school toe dat – was veel beter adaptief gedrag 
in die omstandigheden dan wat pedagogen in die omstandigheden adviseerden.

In Nederland zien we dat ouders eigenlijk het systeem kiezen dat past bij onze 
samenleving. We hebben ongelooflijk veel mogelijkheden voor kinderen – heel veel 
onderwijs, zorgvoorzieningen, ook buitenspeelmogelijkheden hoewel niet voor 
iedereen begrijp ik. In Nederland heb je fantastische mogelijkheden en ons gezin 
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is daar ook op gericht. Adaptatie is er opgericht dat kinderen in de open samenle-
ving te kunnen laten functioneren. Het resultaat is ook fantastisch. We hebben het 
weer kunnen zien. Ook uit andere onderzoeken blijkt dat het resultaat gemiddeld in 
Nederland er mag zijn. We hebben nog nooit zoveel kinderen in het hoger onderwijs 
gehad. Kinderen zijn nog nooit zo gezond geweest, nog nooit zo gelukkig geweest. 
Alles wat we weten over het voorkomen van psychische gedragsproblemen, concen-
tratiestoornissen wijst erop dat het helemaal niet toeneemt door de tijd, zoals veel 
pessimisten denken. Kinderen doen het gewoon hartstikke goed en zeker als we ons 
ook met andere landen vergelijken dan blijkt dat gemiddeld het Nederlandse kind 
het heel goed doet. Ook in een heel open situatie waarin kinderen toch een heel ver-
warrend aanbod hebben zegt iedereen en heel veel normloosheid en heel veel ver-
schillende input krijgen, zelfs in die omstandigheden, slagen wij erin om kinderen 
adaptief op te voeden. 

Problemen horen bij het leven. We zien dan ook dat een behoorlijke groep mensen 
wél problemen heeft. Wat grappig is dat het systeem adaptief is en het er ook in 
slaagt om die problemen op te lossen. Verreweg de meeste van die problemen van 
15% zijn voorbijgaande problemen. Mensen weten het of zelf op te lossen met hulp 
en steun van anderen of weten de benodigde hulpkrachten uit de omgeving aan te 
boren om het probleem om te lossen. Dat kan zijn psychiatrie, riagg, bijzonder 
onderwijs. Kortom: verreweg voor de meeste, ook ernstige problemen geldt dat het 
adaptieve systeem vaak in staat is om die problemen op te lossen. 

Wat wij ook uit het onderzoek kunnen lezen is dat het voor een relatief kleine 
groep dus niet lukt. De groep die, zoals ook de staatssecretaris al beschreef, in 
risicovolle omstandigheden met een opeenstapeling van risico’s moeten opgroeien. 
In die groep zie je dat die adaptatie heel fundamenteel verstoord is. Dat betekent 
twee dingen. Dat betekent op de eerste plaats dat het niet goed lukt om het kind op 
te voeden voor de samenleving waarin het kind opgroeit. Op de tweede plaats: als 
er zich problemen voordoen kunnen ze niet worden opgelost. Dan ontstaat er snel 
een spiraal binnen deze groep waarin je ziet dat er vanaf een heel jonge leeftijd een 
proces zich voltrekt dat eigenlijk leidt tot een zeer negatief ontwikkelingspad. Het 
leidt tot de grote problemen die wij kennen zoals criminaliteit, suïcide, schooluitval 
en zwerfgedrag, maar ook tot (lichamelijke) ongezondheid. Die risicocumulatie is 
er niet alleen als een soort predictor van deze variabelen. Die risicocumulatie is een 
heel fundamentele bedreiging van ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Opvoe-
dingsondersteuning kan dat proces voorkomen. Als we er vroeg genoeg bij zijn, is 
het mogelijk om dat fatale proces - die cirkel, dat circulaire steeds verder wegzak-
ken, zich niet aanpassen, problemen niet kunnen oplossen - dat proces kan voor 
een groot deel worden voorkomen door heel tijdig bij die opvoeding te zijn. Door 
kinderen en ouders een aanbod te doen op een ondersteunende manier, waardoor 
dat niet hoeft te gebeuren.

Hoe doen we dat? Daar zal ik straks op terugkomen. Nog even visueel: er zijn risico-
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factoren, er is steun dat leidt tot een bepaalde beleving van de opvoeders van ouders 
van hun situatie tot opvoeden, dat leidt tot opvoedgedrag. Als het opvoedgedrag lukt, 
dan zouden ook de belevingen van het ouderschap weer positief beïnvloed worden. 
Maar als dat niet goed gaat, leidt dat uiteindelijk tot problemen van het kind. Een 
eenvoudig plaatje dat in heel veel ontwikkelingspsychopathologische modellen in de 
literatuur circuleert. Dat is zo ongeveer het kern van dit model. 

Wat zien we nu in de kinderen in Nederland? Bij drie of vier risicokenmerken – bij 
dit onderzoek zijn er niet heel veel risicokenmerken onderzocht – zien we toch al 
een ruim drie maal zo’n grote kans op ernstige psychosociale problemen en een 
negatieve beleving van ouders. Het niet goed ontwikkelen van het kind, gedrags-
problemen gecombineerd met het gevoel van ouders dat ze er geen grip op hebben, 
dat ze daar niets mee kunnen, dat ze zich onmachtig voelen, dat ze zich niet meer 
in staat voelen om het kind in de hand te houden. Juist die combinatie is het proces 
wat ik net probeerde te beschrijven. Het proces dat, als je niet oppast, leidt tot een 
verhoogd risico op allerlei ernstige problemen. We zien dat soort bevindingen in 
heel veel onderzoeken. Ik heb er twee uitgekozen. Hier zien we bijvoorbeeld dat de 
relatie tussen de horizontale as een aantal risicofactoren en de verticale as verschil-
lende vormen van kindermishandeling. Ook zie je dat bij meer dan drie van dat soort 
risicofactoren dat percentage mishandeling in die gezinnen spectaculair stijgt. Soms 
tot 20 bijna 30% van de kinderen in de gezinnen met de risicocumulatie worden mis-
handeld. Dan gaat het hier niet alleen over de drie demografische kenmerken maar 
ook over kenmerken van kinderen, psychiatrische problemen bij de ouders, schulden 
van het gezin, armoede, onveilige leefomgeving. Om een grotere range van risicofac-
toren dus.

Beleving
ouders

opvoed-
gedrag 

Risicofac- 
      toren

Steun 

Proble-
men kind

Risicoprocessen 
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Er komt steeds meer Nederlands onderzoek. We hebben hier een klein plaatje uit 
eigen onderzoek van de Universiteit van Amsterdam van twee van mijn promovendi. 
Hier zien we bij een doorsnee groep van Nederlandse kinderen de relatie tussen een 
aantal risicofactoren en de score op de cbcl. De cbcl is het instrument dat ook voor 
dit onderzoek gebruikt om gedrags- en psychische problemen bij kinderen vast te 
stellen. Je ziet de snelle stijging van psychosociale problemen en gedragsproblemen 
als er vier of meer risicofactoren in de omgeving of in het kind zitten. Daarbij moeten 
we benadrukken dat die risicofactoren niet alleen demografisch zijn. Het is niet 
alleen armoede, het is niet alleen een laag inkomen, het is niet alleen een niet-wes-
terse achtergrond. Het kunnen ook factoren zijn die met het kind te maken hebben: 
vroeggeboorte, een moeilijk temperament, adhd. Het kan ook met ouders te maken 
hebben, zoals depressie bijvoorbeeld. Het kan ook met de relatie tussen de ouders te 
maken hebben. Het kan ook met gezinsomstandigheden te maken hebben. Er zijn 
honderden risicofactoren bekend die kunnen spelen. Het concept ‘risicofactor’ is in 
zoverre verleidelijk dat je zou kunnen zeggen: je gaat op zoek bij de kinderen die met 
risicofactoren te maken hebben. Dat moet u niet doen. Ik denk dat als ik in de zaal 
een lijstje zou laten circuleren van risicofactoren en ik laat het u allen invullen dat 
u allemaal een aantal van die risicofactoren in uw levensgeschiedenis zou moeten 
aankruizen. Dat is niet de weg. Het gaat om de vraag: leidt die risicocumulatie nu tot 
ontregeling van dat adaptieve proces. Dat is de vraag die we ons moeten stellen

Figuur 2
Titel

Bron: Brown, J., Cohen, P., Johnson, J. G., & Salzinger, S. (1998). A longitudinal analysis of riskfactors for child 
maltreatment: Findings of a 17- year prospective study of officially recorded and self-reported child abuse and neglect. 
Child Abuse & Neglect, 22(11), 1065-1078. 
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Hoe ontstaan problemen in de opvoeding en ontwikkeling? Het is een wisselend 
proces dat zich over langere tijd voltrekt. Dat is een heel essentiële bevinding. Dat 
betekent namelijk dat je heel langzaam ziet aankomen dat er iets aan het misgaan 
is. Het is zelden zo dat criminaliteit op 13 jarige leeftijd opeens begint. Het is zelden 
zo dat out of the blue een kind heel ernstige gedragsproblemen ontwikkelt. Het is 
zelden zo dat een kind vandaag of morgen het op school niet meer goed doet. Er 
zijn altijd stappen gezet op dat pad naar dat grote probleem. Dat betekent dus dat 
als we aan vroegsignalering denken dat we altijd moeten denken in processen. Niet 
in factoren of in signalen, maar altijd in processen en als we er vroeg bij willen zijn 
dan moeten we heel vroeg in dat proces komen. Het is ook altijd zo dat als op een 
moment een adaptatie verloren gaat – als men het niet meer weet – dat dit zich op 
meerdere levensgebieden gaat afspelen. We zien dan ook dat jongeren die echt in 
de problemen komen vaak op meerdere levensterreinen problemen hebben. Het is 
zelden zo dat het alleen niet goed gaat op school. Het gaat dan ook vaak thuis niet 
goed of op straat gaat het niet goed. Er is dan een proces op gang gekomen dat een 
veel bredere, fundamentele impact heeft dan een simpele oorzaak-gevolg tussen een 
bepaalde variabele risicofactor en een bepaald probleem van het kind. Dat betekent 
dus dat wij minder aandacht moeten hebben voor de risicofactoren want daar hamert 
iedereen steeds op, maar meer aandacht moeten hebben voor risicoprocessen. 

Als we het concreet hebben over de onderzoeksbevindingen van dit onderzoek, als 
je de combinatie neemt van gedragsproblemen bij kinderen, dan hebben we het echt 
over zware problemen, kinderen die op die instrumenten een score hadden die een 
kinderpsychiater aanleiding zou moeten geven om te zeggen ‘je hebt hulp nodig’, als 
we die kinderen nemen en we nemen daarvan de ouders die tegelijkertijd het gevoel 
van machteloosheid uitstralen dan hebben we het over jaarlijks 4000 kinderen die 

Figuur 1
Relatie tussen probleemgedrag van het kind en aantal risicofactoren

Bron: Asscher, J. & Paulussen-Hoogeboom, M. (2005). De invloed van protectieve en risicofactoren op de ontwikkeling 
en opvoeding van jonge kinderen. Kind & Adolescent, 26, no 1, 56-69 

0 of 1 2 of 3 4 of meer
17,5

22,5

27,5

32,5

37,5
totaal probleemgedrag kind

aantal risicofactoren

Conferentie 12-jarigen_Elke.indd   19 2-9-2005   10:46:00



20 Inleiding Hermanns

aan zo’n traject beginnen. Het jaar daarna weer 4000 en het jaar daarna wéér 4000. 
Dat betekent dat we toch een behoorlijk grote groep kinderen hebben die vanaf 
vrij jonge leeftijd al zeer ernstig in de problemen zitten en waarvan de kans dat het 
uitmondt in drama’s niet heel erg gering is. Dat betekent ook dat we de verantwoor-
delijkheid hebben om voor die kinderen te gaan kijken of we daar niet eerder bij 
kunnen zijn. Die trajecten zullen in de loop der jaren niet alleen voor veel menselijk 
leed, maar ook voor astronomische kosten gaan zorgen. Als we dat in de loop der 
jaren tot de volwassenheid voor die kinderen zouden optellen – als we het hebben 
over de zorg die ze nodig hebben, over het beroep op uitkeringen dat ze doen, de 
kosten in de justitieketen, de problemen die ze op school veroorzaken, de kosten 
voor speciaal onderwijs – dan gaat het om een enorme hoeveelheid geld. Daarvan 
zou het heel prettig zijn als we zouden kunnen zeggen: zowel om het menselijk leed 
te voorkomen als om maatschappelijke kosten te voorkomen zou het heel goed zijn 
om daar veel eerder bij te zijn.

Hoe moeten we dat doen? In ieder geval blijkt dat 71% van de ernstige problemen 
in de jgz al gesignaleerd zijn. Ik neem aan niet alleen door de jgz, maar dat ook in 
allerlei samenwerkingsverbanden en netwerken en jeugdhulpadviesteams die pro-
blemen bij jgz gekomen zijn, zodat we kunnen zeggen dat 71% van die problemen 
bekend is. Dat zijn dus de kinderen waarbij het al fout gegaan is, die een groot pro-
bleem hebben waarvan de ouders het niet meer zien zitten. Dat is veel! Maar je kunt 
ook zeggen als het om ernstige problemen gaat dan is het te weinig! Hoe krijgen we 
nu de overige 29% te pakken? Dat is jaarlijks toch nog een grote groep. Kunnen we er 
niet eerder bij zijn dan dat het proces al zover gekomen is dat de ouders het hebben 
opgegeven en dat een groot deel van het adaptieve vermogen al verloren is gegaan? 

Er zijn volgens mij drie strategieën nodig. Het eerste is – en dan kom ik toch op de 
periode vóór de geboorte – dat je in sommige situaties al bijna zeker weet dat het 
niet goed zal gaan. Als er een psychiatrisch probleem is bij de moeder, de moeder is 
zeventien jaar en woont alleen, nauwelijks een inkomen heeft en geen netwerk, dan 
kun je beter maar beginnen met hulp geven of zorgen voor een goed ondersteunend 
netwerk. In zo’n situatie weet je bijna zeker dat hier een probleem zal ontstaan. Dat 
is een heel kleine groep. Het gaat om een paar promille van onze kinderen.

Het tweede is: zorg in ieder geval dat mensen die met deze kinderen en ouders in 
aanraking komen op een deskundige manier – de staatssecretaris zei het al – met 
behulp van instrumenten en kennis ernstige problemen ook kunnen signaleren. Het 
liefst gaat het dan om het soort instrumentarium dat niet sectorspecifiek is maar 
dat in verschillende sectoren terug kan komen. Dat je in de jeugdgezondheidszorg 
dezelfde visie hebt en het liefst dezelfde instrumenten gebruikt om problemen te 
definiëren bij kinderen als bijvoorbeeld in het onderwijs. Bij de justitieketen en de 
jeugdhulpketen dezelfde visie en het liefst ook dezelfde instrumenten hebt en het-
zelfde taalgebruik hebt om problemen te definiëren.

Het allerbelangrijkste is meer en systematische aandacht voor de risicoproces-
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sen. Verreweg de grootste groep kinderen die ernstig in de problemen komen kun 
je signaleren door vroeg in dat traject iets te doen. De infrastructuur om dat te 
kunnen verdient continue aandacht. We hebben in Nederland geen systeem om het 
proces breed te volgen, niet in de jeugdgezondheidszorg, ook niet in het onderwijs. 
Een systeem dat het longitude navolgen van kinderen kan realiseren. Het zou heel 
eenvoudig zijn. Ik heb laatst voor de haltbureaus een project gedaan met de vraag: 
hoe kunnen de haltbureaus nu bij de 22.000 klantjes die jaarlijks binnenkomen 
signaleren welk kind zit echt in de problemen zit. Het antwoord was eigenlijk: kijk 
even terug met het kind en de ouders naar wat er van te voren gebeurd is. Begin dan 
bij de peuterleeftijd. Was het al een volledig onhanteerbare peuter? Ouders konden 
verhalen vertellen over hoe het kind het huis vernielde. Wat gebeurde er op school? 
Is het wel eens weggestuurd op de basisschool? Waren er wel eens vechtpartijen? Is 
het een keer blijven zitten? Ga daarna door: is het wel eens in contact geweest met 
de politie? Is er sprake geweest van contact met de leerplichtambtenaar? Als je die 
vragen met ‘ja’ beantwoordt dan weet je bijna zeker dat er een behoorlijk probleem 
aan het ontstaan is en dat er hier een jongere op weg is naar de harde kern. 

Het zijn simpele gegevens, maar wij weten ze niet. We hebben geen systeem om 
het op een rijtje te zetten en om iemand te laten zeggen ‘als ik dit signaal krijg en ik 
kijk terug dan is er toch wel heel veel gebeurd op weg naar dat probleem, dus moet 
er moet nu dus echt iets gebeuren’. Zo’n systeem dat vanuit verschillende sectoren 
signalen geeft, is prima maar lost dit niet op. Die signalen zullen ook geïnterpre-
teerd moeten worden in termen van ontwikkelingspaden en risicoprocessen voor 
kinderen. Het betekend toch dat iemand dat dossier moet gaan beheren. Dat iemand 
die signalen, die informatie, moet verzamelen en de boodschap moet kunnen geven 
‘hier is een traject aan de gang wat echt fout gaat’. Dat kan een paar weken afspelen 
na de geboorte en het kan 3, 4 0f 10 jaar duren voor het perspectief van achtereenvol-
gende stappen duidelijk wordt. Dat zullen we moeten proberen op te lossen.

Op dit moment is er een wirwar aan instrumenten, aan manieren, aan pogingen om 
te signaleren. Er wordt wel gezegd dat we zoveel signaleren. Dat klopt, maar sig-
naleren we het goede? Signaleren we die 15% die allang weten dat ze een probleem 
hebben en daar een oplossing voor bedacht hebben? Of signaleren we de echte pro-
blemen die aan het ontstaan zijn? Dus zoeken naar een beter signaleringsinstrumen-
tarium, wat overigens gebeurd in de Inventgroep, is een belangrijke boodschap.

Dan: vooral meer continuïteit. Realiseer je dat ontwikkelingspaden niet losstaan 
van instellingen of overgang van de ene instelling naar de andere instelling. Er zal 
een systeem moeten komen waarin signalen over negentien jaar en misschien zelfs 
daarna in kaart gebracht kunnen worden en dat er op die manier teruggekeken kan 
worden. Er moet een duidelijke regie komen over al die actoren die bezig zijn. Signa-
len kunnen ook op de peuterspeelzaal ontstaan. De vraag is alleen: kan die peuter-
speelzaal die signalen interpreteren, in een tijdsperspectief plaatsen en daar een 
actieplan op ontwikkelen? Ik denk het niet! Je moet iemand hebben, een organisatie, 
een infrastructuur, die die taken wél aankan.
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Hoe organiseren we dat? Eén dossier voor ieder kind. Dat is bijna een logische 
gevolgtrekking als je dat soort dingen wilt doen: je moet één dossier hebben, elektro-
nisch waarschijnlijk, waaruit de reconstructie van de voorgeschiedenis gemaakt kan 
worden. Hoe organiseren we dat? Moeten we verder gaan met de vele netwerken die 
we hebben? Moeten we alsmaar doorgaan met afspraken maken, convenanten afslui-
ten tussen verschillende sectoren en verschillende overheden? Moeten we doorgaan 
met onze ketenconstructies waarbij het emmertje van hand tot hand wordt overge-
geven en aan het eind misschien ergens terechtkomt maar misschien ook niet? Of 
moeten we weer van voren af aan beginnen als we de onderzoeken van het integraal 
toezicht jeugd bekijken en zien dat die ketens wel in zoverre functioneren dat iets 
wordt doorgegeven, maar het daar dan ook bij blijft? Het zijn achtereenvolgende 
stapjes zonder dat daar goede regie op zit. Het kan eenvoudiger. Ik was gisteren nog 
in bespreking met een behoorlijk aantal medewerkers van Bureau Zorg en advies-
meldpunten kindermishandeling. Daar was de vraag: kun je een bepaald punt in je 
team bespreken voor 1 mei? Dat kon dus niet omdat de teams pas op die en die datum 
bij elkaar kwamen. Door overal over te willen overleggen en door alles te willen 
delen en geïnterdisciplinair en multidisciplinair en met ieders draagvlak afspraken 
te willen maken of conclusies te willen trekken, vertragen we het systeem uitermate. 

Als we die hulp, coördinatie en toegang voor de ouders niet coördineren en ook de 
informatievoorziening niet coördineren dan blijven we bezig met het aanleggen van 
verbanden die ons niet in staat stellen om een goed overzicht te houden over ontwik-
kelingspaden van individuele kinderen. Er zijn voorbeelden van initiatieven genoeg. 

Ieder op een eigen manier maar steeds met dezelfde boodschap: laten we bun-
delen, laten we het op één plek beleggen, laten we op één plek het overzicht houden 
en prachtig als er een elektronisch dossier op internet staat. Maar er moet iemand 
in dat dossier zeggen: ‘Ik ga nu op bezoek bij de ouders omdat ik zie dat die dingen 
gebeuren.’ Of ik ga nu naar die leerkracht om te vragen of er iets gebeurd is wat een 
volgende stap kan zijn in het risicotraject. U kent al die voorbeelden, de ouder en 
kind centra in Amsterdam. We hebben vorige week een nieuw centrum geopend. 
Het bureau jong in Rotterdam, een vergelijkbaar initiatief. Ik begreep dat het 
eerste gebouw geopend is of binnenkort geopend gaat worden. De speelcentra in 
Eindhoven, een heel ander concept, heel veel rondom de school georganiseerd en 
met dezelfde boodschap: concentreer de taken op één plek. De gezondheidscentra 
plus in Almere waarbij vanuit gezondheidscentrum en de jeugdgezondheidszorg en 
opvoedingsondersteuning zo’n plek gecreëerd wordt. En vele andere vergelijkbare 
initiatieven in kleinere gemeenten. Ik denk dat ik daarmee ook een logische overstap 
gemaakt heb naar de volgende spreker en ik dank u voor uw aandacht.
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Inleiding door drs. Rein Zunderdorp, 
directeur van Zunderdorp Beleidsad-
vies & Management, over gemeen-
telijke functies van opvoed- en 
opgroeihulp.
Ik ben voorzitter van de begeleidings-
commissie van het onderzoek waarvan 
de resultaten vandaag worden gepre-
senteerd. Het was erg leuk om te doen 
moet ik zeggen. Mijn dank voor alle 
enthousiaste onderzoekers die ik af en toe mocht meemaken. Overigens ook in al 
hun twijfel in het verwerken van hun tegenslagen. Het lijkt allemaal van een leien 
dakje te gaan als dit hier zo gepresenteerd krijgt, maar als u zelf wel eens bij een 
onderzoek betrokken bent geweest als onderzoeker dan weet u dat als je mensen 
moet bevragen, mensen moet benaderen, respons moet krijgen op enquêteformu-
lieren etc. en dat een belangrijk deel van het jaar in Nederland bestaat uit vakanties, 
je geen antwoord krijgt. En dat het andere deel van het jaar derhalve zo druk is voor 
de mensen om hun werk dan te doen, het in te halen dan wel op tijd klaar zijn voor 
de volgende vakantie, dat ze eigenlijk geen tijd hebben om te reageren. Dat is in een 
notendop ook het probleem geweest van dit onderzoek. Dat het toch is gelukt, is een 
felicitatie waard en toont de hardnekkigheid van de onderzoekers. Ik zal het daar 
niet meer over hebben. 

Ik ben in het verleden wethouder geweest. De afgelopen vijftien jaar ben ik adviseur 
van ministeries, maar heel vaak ook van gemeenten, steden, ook heel veel op het 
gebied van jeugdbeleid en onderwijs. Ik verplaats mij nu vooral in de positie van de 
gemeente en probeer een paar vragen met u te behandelen.

In de eerste plaats eigenlijk een voor de handliggende vraag: als gemeenten blijk-
baar van alles moeten doen – het rijk zegt dat ook regelmatig in het openbaar – kun 
je dan de conclusie trekken dat die gemeenten wat dat betreft in gebreke zijn geble-
ven tot nu toe? Herkennen ze en erkennen ze eigenlijk wel de problemen die rondom 
het hele jeugdbeleid en jeugdhulpverlening aanwezig zijn? Het antwoord daarop is: 
ja. Gemeenten hebben al een heel lange beleidstraditie, soms onder aanmoediging 
van ministeries, soms ook geheel op eigen houtje. Ze hebben een vrij indrukwek-
kende sociale infrastructuur ontwikkeld. Op het ogenblik is het zo dat veel gemeen-
ten weer bezig zijn met een evaluatie van hun eigen jeugdbeleid en het publiceren 
van plannen voor de komende periode. Ik ben bij een aantal van dat soort exercities 
betrokken en het valt mij op dat heel veel dingen waarvan je denkt ‘het wordt tijd, het 
is goed dat het nu op de rails wordt gezet’ dat dat al heel veel jaren loopt. Ook met 
redelijk succesvol loopt. Het is helemaal niet zo dat we bij nul moeten beginnen. Er 
zijn in de afgelopen decennia al heel veel innovatieve projecten geweest. Nogmaals 
geëntameerd en bekostigd door het rijk maar vaak ook door lokaal niveau. Laten we 
die gemeenten niet onderschatten. Daarmee is overigens niet gezegd dat het alle-

Conferentie 12-jarigen_Elke.indd   23 2-9-2005   10:46:04



24 Inleiding Zunderdorp

maal makkelijk gaat. Integendeel, gemeenten zijn zich ook zeer bewust van het feit 
dat er allerlei dingen moeilijk gaan. Ik denk dat er twee heel belangrijke factoren 
zijn. In de eerste plaats een twijfel aan de effectiviteit van de aanpak. Dat leeft niet 
alleen op gemeentelijk niveau. Jo Hermanns heeft zonet ook al een aantal voorbeel-
den gegeven over hoe je dingen wel en niet zou moeten aanpakken. Wat blijkt uit 
onderzoek en het spannende maar soms ook het frustrerende van dat bombardement 
van goede ervaringen van elders en de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek 
is dat wat in een bepaalde periode een erg effectieve aanpak lijkt te zijn, wordt een 
paar jaar later weer afgeserveerd omdat er dan nieuwe informatie komt van elders of 
nieuwe interessante inzichten zijn. Voor ons gevoel kunnen we dan weer opnieuw 
beginnen. Dat neemt niet weg dat we natuurlijk altijd op het moment dat we moeten 
handelen de meest effectieve methode, althans de methode waarvan we denken te 
weten dat het het meest effectief is, moeten gebruiken. Daar moeten we ook onder-
ling over communiceren want daar hebben gemeenten, wetenschappers, weten-
schappelijke instituten op rijksniveau ook allemaal belang bij.

Het tweede probleem wat speelt is de verwarring ten aanzien van de rolverdeling; 
de verantwoordelijkheden en rollen. Er zijn zo ongelooflijk veel instanties betrokken 
bij het aanpakken van problemen bij ouders en jeugdigen dat het ook begrijpelijk is 
dat sommige mensen door de bomen het bos niet meer zien en zich afvragen waar 
het allemaal heen moet. Om er een beetje ordening in te brengen is er op een gege-
ven moment, de staatssecretaris zei het al, weer eens een recapitulatie gegeven van 
die gemeentelijke functies die daarbij aan de orde zijn. Ik heb ze even opgesomd. 

5 gemeentelijke functies:
– informatie aan ouders en jeugdigen
– signaleren door instellingen
– toegang tot ondersteuningsaanbod
– garanderen pedagogische hulp
– coördineren zorg in gezin

Het signaleren van problemen gebeurt altijd door bevoegde instanties, instellingen. 
Dat kan de jgz zijn, het kunnen scholen zijn, noemt u maar op. Ik heb deze functie 
even cursief gemaakt omdat signalering nu net het onderwerp is van de discussie van 
vanmiddag. Het valt me op dat heel vaak verwezen wordt naar de vijf gemeentelijke 
functies. Als je aan gemeenten vraagt ‘noem er eens een paar’ dan komen ze tot twee 
en daar houdt het op. Ik heb ze alle vijf maar even op een rijtje gezet.

Informatie verschaffen is een heel laagdrempelige, je zou bijna zeggen een vrij 
lichte functie. Dat is ook helemaal niet bedoeld voor die 5% super probleemgezinnen 
en die ingestorte adaptieve systemen, maar voor iedereen. Want dat instand houden 
van het zelfregulerende vermogen, dat adaptieve vermogen van gezinnen, hangt ook 
af van steunpunten die ze in de omgeving kunnen krijgen. Het is heel prettig als je 
even met de juffrouw van de peuterspeelzaal of een leerkracht van het basisonderwijs 
of iets in een buurthuis van gedachte kunt wisselen over een probleem waar je met 
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je kind of met jezelf tegenaan loopt. Dan hebben we het helemaal nog niet over de 
multi-problem situaties. 

Als je gesignaleerd hebt, doet zich de vraag voor wat er dan vervolgens mee 
gebeurd. Er moet een ondersteuningsaanbod zijn. Dat kan laagdrempelig en licht 
zijn, maar dat kan ook van een zwaarder kaliber zijn. Dat moet ook gegarandeerd 
kunnen worden. De gemeente wordt hierop aangesproken en op datgene wat er 
gebeurd ten aanzien van zorg in gezinnen en ten opzichte van de coördinatie 
daarvan. Dit is nu formeel geregeld en is wettelijk verplicht, wat niet zonder slag 
of stoot is gegaan. De vng, Jan van Leijenhorst is hier vandaag ook en zal er straks 
misschien ook nog even op ingaan, en veel gemeenten waren van mening dat zij dit 
voor het overgrote deel al deden, respectievelijk dat het hun autonome bevoegdheid 
is om daar hun eigen formuleringen aan te geven. Aan de andere kant als dat waar is, 
is er ook niet heel veel tegen dat het een keer gecodificeerd wordt en dat is dan ook 
gebeurd.

Bij het uitvoeren van die gemeentelijke taken doen zich natuurlijk ook een aantal 
voor de handliggende problemen voor. U bent hier allemaal uitgenodigd omdat u 
deskundige bent. U kijkt hier waarschijnlijk niet van op, maar één van de knelpun-
ten waar de gemeenten tegenaan lopen is bijvoorbeeld de echte probleemgezinnen. 
Zeker de gezinnen waar meerdere problemen tegelijkertijd zich voordoen bereik 
je vaak het moeilijkst. Eén van de onderdelen van het adaptieve systeem is dat men 
openstaat voor signalen en dat men gebruik maakt van hulpbronnen en dat is vaak 
waar het de mist ingaat. Hoe bereik je die gezinnen? Dat is een uitdaging voor instel-
lingen op lokaal niveau, maar dat is ook een probleempunt voor gemeenten. Je kunt 
al vrij gauw tevreden zijn als je 95% redelijk kan bereiken, maar die 5% die je niet 
bereikt was net die 5% waar het tot nu toe voornamelijk over gegaan is. 

Risico-inschatting van signalen is ook een knelpunt. Dit is achteraf altijd het 
makkelijkst. Je weet bijna zeker dat als er ergens een kind letterlijk achter het behang 
geplakt is en dat niet heeft overleeft en je de film terugdraait je kunt zeggen dat 
allerlei instanties gefaald hebben omdat ze toch signalen hadden moeten opvangen. 
Dat is per definitie namelijk het geval. Maar je moet die signalen altijd wegen op 
het moment dat ze zich voordoen. Als er dan nog niet een cumulatie van signalen is 
geweest en als je daar geen kennis van hebt, is het heel moeilijk in te schatten. Het 
is een beetje hetzelfde probleem waar de politie en brandweer dagelijks voor zitten 
wanneer er weer alarminstallaties afgaan. 

De follow-up van de signalering heb ik net al genoemd. Vaak wordt er wel alarm 
geslagen, maar dan is er net weer even geen capaciteit ergens om het te regelen. 

Als gemeenten proberen dat af te stemmen en daarin te coördineren dan stuit je 
ook veel op de autonome bevoegdheid en de autonomie van instellingen. Die autono-
mie is er overigens niet voor niets en kun je niet zomaar afschaffen. Daar zou ik ook 
niet voor willen pleiten, want professionals moeten voor een groot deel hun eigen 
werk doen. Het is ook zo dat we de verschillende sectoren en instituties die met kin-
deren te maken tegenwoordig ook afrekenen op de prestaties die ze leveren bij het 
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uitvoeren van hun kerntaken. Datleidt ertoe dat ze zich heel erg concentreren om die 
kerntaken in ieder geval wel voor de zomervakantie klaar te hebben. Het is lastig om 
binnen de beperkte capaciteit die je hebt het overleg met anderen voldoende prioriteit 
te geven. Dat speelt zich altijd aan de periferie van je instituut af. Dat staat vaak een 
beetje los van je kerntaken waar je in eerste instantie op wordt aangesproken. 

De methodestrijd als knelpunt heb ik al even genoemd. Ik ben blij dat de Invent-
groep nu een en ander op een rij zal zetten en daar ook uitspraken over zal doen. Als 
ik naar de samenstelling van de Inventgroep kijk, denk ik van ‘nou ik zou die discus-
sies voordat ze met die uitspraken komen wel eens willen meemaken dat wordt vast 
ook heel spannend’. Het is een goede stap overigens. Ik wil daar zeker niet cynisch 
over doen. Het is per definitie ook lastig om daar eenduidige uitspraken over te doen. 
Gemeenten willen dat graag wel. Gemeenten en instellingen willen graag horen: van 
de tien mogelijke aanpakken zijn er twee met stip te prefereren en neem die maar. 

Het laatste knelpunt is toch eigenlijk het centrale punt als het gaat over de discus-
sie tussen gemeenten en hogere overheden. Het gaat de laatste tijd steeds over de 
interventie en doorzettingsmacht. Je kunt gemeenten wel aanspreken op het uit-
voeren van al die taken en functies, maar zij kunnen natuurlijk partijen om de tafel 
roepen en zeggen ‘er moet meer worden afgestemd, wij moeten hier dingen gaan 
coördineren’. Het wordt pas bestuurskundig interessant op het moment dat som-
mige zeggen ‘we hebben iets anders te doen, we doen hier niet aan mee, we doen het 
alleen maar als u extra gaat betalen’; dat soort reacties. Dan moet er toch een keer 
geïntervenieerd kunnen worden en doorgezet kunnen worden, vinden de gemeenten. 
Als de instrumenten daartoe dan ontbreken wordt het lastig.

Om u nog even iets meer sympathie en begrip voor de gemeenten te laten ontwik-
kelen heb ik aangegeven hoe complex eigenlijk de lokale sociale infrastructuur is 
waarmee we in dit verband te maken hebben. We hebben te maken met allerlei uit-
eenlopende instituties op het gebied van:
– Educatie (scholen en alles wat daarbij hoort)
– Zorg (gecompliceerd) soms heeft de gemeenten daar rechtstreeks invloed op, 

soms staat het een eind weg.
– Recreatie en welzijn zijn ook verzamelbegrippen voor allerlei instellingen waar 

burgers en ook kinderen mee te maken hebben.
Dat is op zich al een gecompliceerd netwerk met verschillende lagen erin, ook wel 
clusters daarbinnen die wel samenwerken maar niet erg samenwerken met andere 
clusters. Ze moeten ook zeer uiteenlopende taken/functies vervullen in dit systeem. 
Dat is iets wat je in veel gemeentelijke nota’s tegenkomt: het onderscheid tussen de 
breedte aanpak en de diepte aanpak (de breedte en diepte strategie). 

Als we over dit soort rapporten als het huidige praten, hebben we snel de neiging om 
naar de multi-problem situaties te kijken. We zijn blij dat het percentage laag is, maar 
goed, in aantallen zijn het er toch veel. Zo redeneren gemeenten niet. Ze laten het 
daar niet bij. Ze proberen heel erg in die preventieve sfeer en dan in de algemeen pre-
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ventieve sfeer te opereren, hebben de overtuiging dat heel veel instellingen en insti-
tuties waarmee ouders en kinderen te maken ook op een heel lichtvoetige manier 
aandacht moeten hebben voor mogelijke problemen. Ook al zijn dat problemen die 
niet bijna noodgedwongen gaan leiden tot zware criminaliteit en diepe ellende. Het 
zijn ook problemen waar burgers recht op hebben. Het kan dus gaan om eenvoudige 
problemen of om een probleem dat wel een heel groot probleem is en zelfs om een 
levensbedreigend probleem. Daar moeten we allemaal aandacht voor hebben. Daar 
willen gemeenten niet omheen. Die willen zich niet laten zuigen in dat gat van zware 
gevallen.

Wat mij wel opvalt, is repressie. Een aantal jaren was het niet erg gebruikelijk om 
in gemeentelijke nota’s daarnaar te verwijzen. Je ziet het steeds meer komen. De 
gemeente Rotterdam heeft vrij stevig aangegeven dat ze van alles willen doen voor 
jongeren, dat ze alles uit de kast willen halen wat er is, maar ze stellen ook grenzen. 
Ze stellen ook grenzen aan gedrag van jeugdigen, aan de overlast. Ik vond het in de 
Rotterdamse nota vrij stevig neergezet. Ik zie het in andere gemeenten iets minder 
krachtig geformuleerd maar dat er meer aandacht voor komt is wel duidelijk.

Dan even naar de lokale regie, Jo Hermanns heeft het ook al even genoemd. Er is 
sprake van netwerken en ketens. Die moet je op de een of andere manier sturen. 
Dat is helemaal niet eenvoudig. Dat heeft vooral te maken met het feit dat je er maar 
zeer ten delen over gaat als gemeente. Nu is de Operatie jong daar natuurlijk ook 
ingedoken en die heeft vastgesteld dat het nuttig kan zijn om een onderscheid te 
maken bij het regisseren van het werk tussen bestuurlijke- en uitvoeringsregie. Dat 
idee komt – het is nog niet een erg uitgewerkt idee – als u de stukken daarover van 
de Operatie jong leest als een logische agenda over. Daar blijft het even bij. Als je 
verder bladert en je afvraagt wat het precies is, wat de definities zijn, is het nog in 
ontwikkeling. Dat onderscheid is dus niet uitgekristalliseerd, maar het is duidelijk 
dat bestuurlijke regie belegd wordt bij een overheid. Dat is een overheidsbestuurlijke 
taak. Het ligt voor een deel op rijksniveau bij ministeries. Daar is Operatie jong ook 
voor opgericht om die verkokering tussen ministeries terug te dringen. Operatie 
jong is ook bezig om te kijken van wat nu de gemeentelijke bestuurlijke regietaken 
zouden kunnen zijn. De uitvoeringsregie zal in het algemeen niet bij de gemeente 
worden belegd, tenzij het een onderdeel is van de gemeente zoals je dat bij de ggd 
bijvoorbeeld zou kunnen bedenken. Maar voor de rest zullen het buiten het gemeen-
telijke apparaat staande organisaties zijn. Er wordt daarbij wel een onderscheid 
gemaakt tussen leeftijdscategorieën. Welke rol spelen scholen dan? Kunnen scholen 
dat aan? Welke scholen dan? Alle scholen of alleen de brede scholen? Maar misschien 
helemaal niet meer de scholen omdat de minister van onderwijs in tegenstelling 
tot haar collega’s van andere ministeries door het afschaffen van het gemeentelijke 
onderwijsachterstanden beleid eigenlijk de scholen een beetje buiten de samenwer-
kingsverbanden lijkt te plaatsen. Het risico is dat de educatieve oester zich weer wat 
gaat sluiten. Aan de andere kant is het de zogenaamde vindplaats van veel kinderen. 
Logische plek om coördinatie neer te leggen, maar op welzijnsniveau valt er natuur-
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lijk ook nog het een en ander te doen in de wijken, buurthuizen enzovoort.

De conclusie: geen blauwdrukken. Ik hoorde de staatssecretaris zojuist zeggen 
dat ze op werkbezoek is geweest. Dat is hartstikke nuttig. Wat grappig is, is dat ze 
eerst op werkbezoek gaan; daarna vinden ze hetgeen wat ze als laatst hebben gezien 
overal ingevoerd zou moeten worden. Daar wil ik tegen waarschuwen, want dat is 
een onverstandig idee. Jo Hermanns gaf daarnet een veel beter overzicht wat dat 
betreft. In Rotterdam doen ze het zo, in Amsterdam hebben ze een ander model, in 
Utrecht en Groningen enzovoort en dat is ook gewoon waar. Je moet kijken in het 
netwerk wat je aan het regisseren bent. Wat zijn de logisch samenhangende clusters? 
Waar kunnen wij dingen met de minste extra inspanning neerleggen? Waar zit de 
meeste expertise? Bij ons in de gemeente, bij ons in de stad? Dan kies je daarvoor. Er 
is geen wet van meden en perzen dat de scholen het altijd op een bepaalde manier, 
voor een bepaalde leeftijdscategorie moeten doen. Als dat zo geregeld is en die 
schoolbesturen in jouw gemeente staan daar voor open en willen hun nek daarvoor 
uitsteken, dan is dat een heel goede optie. Als schoolbesturen bezig zijn met alleen 
maar bezig zijn om de cito-score in de gaten te houden en de scholen daar op aan-
spreken en eigenlijk niet op die andere taken dan is het niet zo’n slimme zet om dat 
te doen en moet je naar iets anders gaan zoeken.

Ik zou zeggen: maak vooral gebruik van datgene wat er lokaal in de loop van 
de tijd aan sociaal kapitaal aan het ontstaan is en laat je niet meeslepen door het 
enthousiasme van deze en genen die zeggen dat het eigenlijk een mooi voorbeeld 
voor het hele land zou zijn. Dat is eigenlijk per definitie niet zo.
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De plenaire discussie onder leiding van drs. Bert Prinsen, hoofd Expertisecentrum 
Opvoedingsondersteuning NIZW-Jeugd, over de consequenties van de onder-

zoeksresultaten voor vroegtijdige sig-
nalering wordt weergegeven aan de 
hand van reacties van het aanwezige 
panel en de zaal op enkele stellingen. 
Aan de discussie wordt o.a. deelge-
nomen door een forum bestaande uit 
twee inleiders – prof.dr.Hermanns en 
drs. Zunderdorp – en vertegenwoor-
digers van beleid, praktijk en weten-
schap.

Stelling 1: Het gaat goed met de kinderen in Nederland

‘...Ik heb het rapport met veel interesse gelezen. Het bevestigt wat wij in Amsterdam 
zien als ik probeer de cijfers door te rekenen. Het klopt wel aardig. Wel een klein 
dingetje nog: als het met 85% goed gaat, betekent dat niet dat je niets meer hoeft met 
die 85%.’

‘...Kinderen die niet naar het consultatiebureau gaan, zitten niet in dit onderzoek en 
daar zijn juist de grootste problemen. Bovendien zijn allochtonen slecht vertegen-
woordigd in de groep van de 0-4 jarigen. Je kunt dus op grond van dit onderzoek niet 
zeggen dat het goed gaat met de kinderen in Nederland.’

‘...Als je dat kwantificeert, heb je het misschien over 1% van de kinderen. Dat is 1% 
die buitengewoon zorgelijk is en die zorgen delen we, denk ik, allemaal. Alleen als je 
naar de Nederlandse bevolking kijkt en je moet constateren dat het met 85% prima 
gaat en het met 95% met enige problemen goed gaat dan kan je conclusie niet anders 
zijn dan dat het goed gaat met de jeugd in Nederland. Ik zie geen andere mogelijk-
heid. Dat laat onverlet dat iedereen die zorgen over die 5% en over de iets bredere 15% 
van harte deelt en dat je daar ook absoluut achteraan moet. Trouwens ook achter die 

andere 85%. Die gaat goed dankzij het 
feit dat er van alles aan gebeurd. Laten 
we dat even goed in de gaten houden. 
Als je niets doet, gaat het veel vaker veel 
erger fout.’ 

‘...Je sprak naar mijn hart toen je je 
afvroeg of het met de Nederlandse 
jeugd wel zo goed gaat. Je hebt immers 
de zorgwekkende zorgmijders. De 
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reactie daarop steun ik even zeer. Het is terecht dat je zegt dat er kinderen zijn in dit 
land die het heel slecht hebben. Ik denk wel dat dat een heel klein percentage is die 
ook in dit onderzoek naar voren komt: de groep kinderen met meervoudige achter-
grondproblematiek en met meervoudige afwijkingen.’ 

Stelling 2: 
De stelling – een ieder die beroepsmatig dan wel in de privé-
sfeer te maken heeft met kinderen is (mede)verantwoordelijk 
voor het signaleren van problemen en dient actie te onderne-
men om er iets aan te doen! – klinkt als een dooddoener, maar 
is het niet. Want het afschuiven van verantwoordelijkheid is 
momenteel een soort volksziekte aan het worden.

‘...We zitten hier in de zaal met een heel gemotiveerde en posi-
tieve selectie van welwillende mensen. Ik krijg wel eens het 
gevoel dat daarachter een heel grote groep mensen is die managementcursussen 
hebben gevolgd en geleerd hebben om zoveel mogelijk af te schuiven. Het vooral 
niet zelf hoeven doen. Misschien mag ik het voorbeeld van de verloskundige nemen. 
Als een verloskundige signaleert dat er een alcoholprobleem is in de zwangerschap 
dan zou hij of zij niet moeten rusten voordat die vrouw bij de aa zit. Los van bureau 
jeugdzorg etc. Maar doe er iets mee. Dat is even werk, dus dat is lastig, maar het 
rendement is veel groter dan om die keten in te gaan en te wachten. Als je je sociale 
kaart kent in je lokale omgeving, is het helemaal niet zo ingewikkeld om mensen 
daarheen te krijgen. Je moet wel opletten of ze aankomen en of ze er iets mee doen. 
Dat afschuiven hangt me zo langzamerhand grenzeloos de keel uit.’

‘...Moet zij het zelf doen of moet zij het melden aan een instantie die het dan doet? 
Dat is natuurlijk wel een verschil.’

‘...Als een bepaalde beroepsbeoefenaar of de buurvrouw iets signaleert en vindt dat 
er iets moet dan vind ik dat die persoon de burgerlijke verantwoordelijkheid heeft 
om te checken of het gebeurd. Of je het door een ander laat doen is prima, maar 
check of het gebeurd.’

‘...Daar kan ik het niet mee eens zijn. Ik denk niet dat je een buurvrouw verantwoor-
delijk kunt maken voor een zorgproces wat met een andere buurvrouw gebeurt. 
Ik denk dat je mogelijk wel een beroep zou kunnen doen op burgers om dingen te 
melden, maar zelfs als het gaat om mensen die in de verloskundige sfeer werkzaam 
zijn en hartstikke druk zijn, daar kun je het niet van vragen om tot aan het einde 
van de rit ervoor te zorgen dat een vrouw die aan alcohol verslaafd is ergens terecht 
komt. Ik vind wel dat zo iemand het ergens moet kunnen melden. Dat er dan vanaf 
dat moment iets gebeurd en dat moeten we elkaar zien te regelen.’
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‘...Niet alleen maar melden en hopen dat de ander iets doet, maar in ieder geval chec-
ken of het gebeurd en het desnoods zelf doen. Ik ben het niet eens dat je die verant-
woordelijkheid niet hebt. Ik vind dat alle burgers die verantwoordelijkheid hebben. 
Ook professionals maar ook burgers, dus ook die buurvrouw.’

‘...Ik denk dat op basis van Operatie jong we er eigenlijk niet aan ontkomen de wet 
op de jeugdzorg opnieuw te bezien, met name vanuit het aspect wat hier aan deze 
kant van de tafel gezegd wordt: wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk? Dat is waar 
het steeds om draait en dat die verantwoordelijkheid bestuurlijk ergens neergelegd 
moet worden, helderder dan nu het geval is. Het moet ook door professionals ergens 
neergelegd worden.’

Stelling 3:
Vroeg bij alle (aanstaande) ouders begonnen, veel voor alle kinderen gewonnen! 
Vroegsignalering en vroege interventie moet veel meer gericht zijn op de eigen 
kracht en competentie van ouders.

‘...Ik denk dat we er heel vroeg bij moet zijn omdat er heel vroeg alleen maar kleine 
problemen zijn. Ik ben lang consultatiearts geweest. Ik kan me bijna geen ouder 
herinneren die niet vol verwachting binnen kwam met zijn of haar baby. Als je vroeg 
kunt meelopen met die kracht, dat verlangen en de hoop die ouders hebben, denk 
ik dat daar een heel sterke kracht van ouders ligt waar wij nog een hoop in kunnen 
leren om ouders daar meer in te ondersteunen. Ik denk dat je dat niet stigmatiserend 
moet doen, maar voor iedereen. Dat doen we al voor een deel, maar ik denk dat meer 
vaardigheid in hechting, goed omgaan met je kinderen ontzettend belangrijk is. Wij 
vinden het een hele slechte ontwikkeling dat veel ouders niet meer naar zwanger-
schapsgymnastiek gaan, waar ook voorlichting gegeven wordt over de aanstaande 
baby. Wij zouden eigenlijk in de zwangerschap al, gekoppeld met verloskundige, één 
of twee keer een voorlichtingsbijeenkomst willen geven die ook ingaat op hechting 
en opvoeding. Niet alleen voor moeders maar ook voor vaders. Het moet ook veel 
gewoner worden. Mensen denken vaak dat ze een probleem hebben als ze naar een 
cursus moeten. We moeten iets zoeken waardoor dat normaal wordt. Ik denk dat 
dat veel kan voorkomen. Mensen waar 
je dan al van merkt dat het niet goed 
gaat gelijk een goed pakket effectieve 
zwaardere ondersteuning.’

‘...Ik vind dat ouders en hulpverlening 
verschillende werelden zijn. Het bleek 
ook dat ouders niet altijd door hadden 
hoe slecht het met hun kind ging. Ik 
denk dat als er mensen zijn die willen 
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dat het goed gaat met hun kind dan zijn dat de ouders wel. Dat betekent dat de pro-
fessionals daar op de een op andere manier beter naast moeten gaan staan. Dat blijkt 
één van de belangrijkste problemen te zijn waarom er niets met signalen gedaan 
wordt. Wij trainen in Amsterdam overigens op kosten van vws die daar een impuls 
aan willen geven. Wij trainen beroepskrachten op de peuterspeelzalen en de voor-
scholen juist op dit punt: om te leren om signalen met ouders bespreekbaar te maken 
en er dan ook iets aan te doen. Het heeft geen zin om dat zonder ouders te doen. 
Het is een open deur. Het is heel belangrijk. We willen de verantwoordelijkheid bij 
de ouders leggen. Doen ze niks dan heb je een taak als overheid om in te grijpen. De 
ouders willen ook dat het goed gaat. Dat zal iedereen beamen.”

‘...Het zou mooi zijn als niet alleen de jeugdgezondheidszorg bepaalde signalen 
ziet als het gaat om proble men met de opvoeding of psychosociaal gebied, maar dat 
ook ouders dat inzicht voor een groot deel hebben. Dat die match wordt versterkt. Ik 
zou willen oproepen om bij het kijken naar opvoedondersteuning niet alleen vanuit 
de professional te kijken, maar ook wat die ouder nodig denkt te hebben voor zich-
zelf. Kijken of je daar een match kan maken om verder uit te laten groeien.’

Stelling 4:
Het signaleren van problemen in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen is niet 
zo moeilijk en gebeurt in Nederland dagelijks op grote schaal. Het probleem zit 
hem in de stappen daarna: het op gang brengen van een effectieve aanpak van het 
gesignaleerde probleem.

‘...Als je mij vraagt of je de vraag moet stellen of het goed of slecht gaat, dan vind 
ik dat een niet-relevante vraag. Mijn vraag is: doen wij voldoende voor de kinderen 
waarvan we weten dat het niet goed zal gaan? Mijn antwoord is nee. We moeten 
bescheiden zijn en zeggen: dat het met die hele grote groep goed gaat is de verdien-
ste van ouders, kinderen, hulpverleners, zorgers, leerkrachten die hun werk allemaal 
goed doen. De overheid heeft de taak om op te komen voor die groep waarbij het niet 
goed gaat. Als ik kijk naar die kleine groep denk ik nu: daar gaat het niet goed mee 
en daar doen wij niet genoeg voor. De vraag zou voor mij moeten zijn: doet de Neder-
landse samenleving het goed met haar jeugd en dan is het antwoord weer nee.’ 

‘...Ik denk wel dat we weinig weten over goede effectieve programma’s. Ik vind dat 
we iets goeds zouden moeten hebben voor moeders met een psychiatrisch probleem. 
Dat is een groep, daar kun je vergif op slikken dat het slecht gaat met de kinderen. Zo 
zijn er nog wel een paar waar ik wel geld vanuit Den Haag voor zou willen hebben. 
Dat vind ik faciliteren vanuit de overheid. Wat we hebben zijn we natuurlijk al aan het 
verbeteren.’

“...We vragen allemaal om vroegtijdig signaleren. We willen instrumenten en daar 
kunnen we natuurlijk ook wat mee. Maar als we daarna niks doen, kunnen we het 
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wel schudden. Er wordt heel veel gesignaleerd, er wordt geregistreerd. Daarmee ben 
je er niet. Ik heb straks mevrouw Ross horen zeggen dat ze in ieder geval geld voor 
deskundigheid uit zou trekken. Deskundigheidsbevordering, alleen daarmee zijn we 
er nog niet. Er moet van zoveel oude tradities naar nieuwe vormen gegaan worden. 
Dat heeft nogal wat impact, los van alle goede initiatieven die de mensen doen.’

‘...Opsporen zonder verder iets te doen is onethisch. Je moet ook wat te bieden 
hebben. We hebben op dit moment in Nederland een heleboel mogelijkheden om 
iets te doen, maar we weten eigenlijk heel weinig van de effectiviteit van vroeg-inter-
venties in de Nederlandse setting. Als we kennis hebben van effectiviteit van vroeg-
interventies komt het over het algemeen van de Amerikaanse setting en een enkele 
keer een Britse setting. Een Amerikaanse setting is tamelijk onvergelijkbaar met de 
setting die we in Nederland hebben. Kijk dus goed naar de effectiviteit. Dat is wat wij 
vanuit de gemeentelijke setting nodig hebben als vervolgaanbod.’

‘...Ik ben een keertje bij een bijeenkomst geweest van jeugdartsen. Er was een hoogle-
raar die vertelde op basis van ervaringen in Amerika dat het mogelijk was om tijdens 
het eerste bezoek aan het consultatiebureau een zodanige anamnese af te nemen dat 
redelijk betrouwbaar in beeld kon worden gebracht wat de risicofactoren in dat gezin 
waren. Dat heeft geleid tot het op een bepaalde manier contact houden met gezinnen 
en het in de gaten houden daarvan (“oldsprogramma”). Dat klinkt goed en je denkt: 
laten we dat allemaal gaan doen. Als wij het met z’n allen belangrijk vinden om zo 
vroeg mogelijk te beginnen met signaleren en daar een methodiek voor toe te passen 
dan moeten we het met elkaar ook aandurven. We moeten af van 8 minuten in het 
eerste contact. Dat moeten we misschien verlengen naar 40 minuten. We weten dat 
we daar later veel maatschappelijke winst mee halen. De vraag is: waarom doen we 
dat dan niet?’

‘...Stel: er komt in het ouder-kind-centrum een zwanger meisje van 17 jaar. Onge-
wenst kind, misschien wel een moslima. Geen opleiding, geen inkomen, misschien 
is er een depressie of suïcidepoging ooit geweest. Je moet dan meteen iets bieden. 
Er moet meteen iets gebeuren dat werkt. Iedereen doet zijn best. We proberen om 
extra  bezoeken af te leggen. We weten dat dat niet helpt. We weten dat het alleen 
helpt als je er heel veel tijd en energie in kunt steken, bijvoorbeeld met zo’n speciaal 
programma. Dat vraagt wel 60 huisbezoeken van een goedopgeleide verpleegkun-
dige. Wie betaalt dat? Ik denk dat we het daar over moeten hebben. Zolang we die 
vraag niet durven stellen, blijven we die 1,5 miljard euro die we geven aan de jeugd-
problematiek investeren in die groep die achter de jeugdzorg, achter de justitieketen 
enorm veel maatschappelijke investeringen vragen met een heel klein rendement. 
We weten dat nergens ter wereld iemand er in slaagt om de harde kern voor meer dan 
50% - 60% – dan heb je een heel hoge score, in Nederland zitten we aan 30% – weer 
op het rechte pad te krijgen. Het is een lage opbrengst. Waarom hebben we dat geld 
niet ingezet toen de moeder van het kind zwanger was en op het ouder-kind-centrum 
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kwam en hulp nodig had? Dan lijkt het dus of we voortdurend investeren in de ach-
terkant; de uitstroom van heel problematische jongeren waar we eigenlijk heel veel 
geld aan toe dragen waarvan we weten dat het weinig rendeert. En waarom is dat 
geld er niet als het echt kan werken en zelfs goedkoper effect kan hebben? Daar heb 
ik geen antwoord op.’

‘...Het probleem is dat preventie-politiek gezien niet echt een sexy onderwerp is.’

‘...We hebben natuurlijk door de verandering als jeugdgezondheidszorg onder de 
wet collectieve preventie een basistakenpakket gekregen. Daarop hebben we zo’n 
gekunsteld systeem gekregen, waarin allerlei mogelijkheden bijna niet meer aanwe-
zig zijn om heel diep door te gaan. We mogen drie contacten doen. We moeten ons 
daartoe beperken en daarna moeten we verwijzen. We krijgen gelukkig via jong de 
coördinatie weer terug over de 0-4 jarigen, maar moeten we hetzelfde budget en bij 
alle gemeenten opnieuw overleggen? En moeten we het dan op die manier weer voor 
elkaar zien te krijgen? Daar gaat het om. Daar heb je meer menskracht voor nodig. 
Geld is altijd een volgende stap. Wij zijn in onze regio vorig jaar ook begonnen met 
een vorm van het oldsprogramma door met verloskundigen afspraken te maken om 
risicokinderen en gezinnen aan ons te melden. We hebben er heel wat gekregen. We 
volgen ze ook. Het scheelt. We schakelen de hulpverlening in en de woningbouw, dat 
ze niet gelijk bij huurschulden moeten verkassen. We zetten meer in gang en dat kost 
meer. We doen het nu uit het awbz-geld. De gemeente heeft er bij ons geen geld voor. 
Dat kan in 2006 absoluut niet meer en dan?’

‘...De roep om meer middelen komt ongetwijfeld. Dan is er de vraag: hoe gaan we 
dat productief gezien doen? Gaan we in het veld jeugdtaken beleggen waar meer 
geld naartoe gaat of gaan we een principiële keus maken? Kiezen we er nu voor om 
in een zo’n vroeg mogelijk stadium te voorkomen dat er problemen komen? Waarom 
gaan we dat soort principiële discussies niet met elkaar aan? Laten we nadenken over 
andere structuren.

Ik leg die vraag op tafel omdat het een politieke lading heeft als je zegt op basis 
van dit rapport dat er een probleem. p maal q, dat is een veelgebruikte term in de 
jeugdzorg. We weten het aantal probleemgevallen. We weten ook wat het kost om 
er iets mee te doen. Dat kost zoveel. Daar willen we op inverdienen – ik lijk wel een 
econoom en dat ben ik helemaal niet – dat is het een eenvoudige rekensom. Gaan we 
investeren in de jeugdgezondheidszorg met elkaar? Of blijven we elkaar bezighouden 
met het uitzoeken van hoe netwerken beter ontwikkeld kunnen worden of hoe struc-
turen ontwikkeld kunnen worden etc.? Dat is toch een principiële vraag. Ik denk dat 
het voor ons als gemeente heel wat waard zijn om die vraag gewoon aan te gaan.”
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Stelling 5:
We signaleren te veel, we ‘delen te weinig’ en we doen onvoldoende, met name met 
en voor kinderen en ouders die het meest in de knel zitten. Hulp is niet afdwingbaar 
bij voorzieningen en actie is niet haalbaar bij ouders, waardoor het goede moment 
voor tijdige interventie veel te vaak verspeeld wordt.

‘...Ik denk dat als in dit land de jeugdzorg opnieuw zou moeten worden uitgevonden, 
we niet zo’n verscheidenheid aan aanbiedingsvormen, instituties, instellingen en 
allerlei combinaties daarvan zouden hebben. We zouden vanuit één institutie, vanuit 
één systeem werken en zouden zorgprocessen inrichten redenerend naar de leeftijds-
groep van het kind waarop de hulpverlening gericht. Waar wij last van hebben, is in 
belangrijke mate de institutionele barrières die heel veel samenwerking belemmert 
of die vaak een argument is om geen samenwerking te zoeken, onderling nog eens 
belemmert door allerlei protocollen die de overdracht van gegevens belemmeren. 
Nogmaals, ik denk dat de jeugdzorg in Nederland echt kan worden verbeterd. Wij 
kunnen in een aantal gevallen onze vragen niet kwijt. Het klopt dat jeugdgezond-
heidszorg een voorpostvoorziening is; een voorlichtende voorziening van de jeugd-
zorg. Je kunt dat werk alleen effectief maken als het in de jeugdhulpverlening en 
jeugdzorg op een goede manier wordt opgepakt. Signaleren zonder actie nemen is 
eigenlijk ethisch onverantwoord. Zet geen signaleringsystemen op als je niet weet 
wat je met gevallen doet. Zoals het systeem nu functioneert, lijkt het er teveel op dat 
het nog wel eens gebeurt.’

‘...In de discussie die we nu gehad hebben gaat het heel veel over signaleren. Goed 
signaleren, beter signaleren. Conclusie vanuit jgz: kinderen waar al een gerappor-
teerd psychosociaal probleem is, heeft een grotere kans heeft om geïdentificeerd te 
worden als hebbende een psychosociaal probleem. Dan zit je in de orde van ongeveer 
50%. Hetzelfde geldt voor opvoedproblemen. En als beide problemen aanwezig zijn, 
vindt de jgz in driekwart van die gevallen (ongeveer 70%) dat er een probleem is. 
Voor mij is dan de vraag: is dat terecht? Is het nou zo dat die andere 30%, als je daar 
met een professioneel oordeel naar kijkt, inderdaad terecht niet is gelabeld als een 
probleem. Ouders vinden het zwaar, ze lossen het zelf op. Of is het een groep waar-
van we moeten zeggen: he, hier wordt gefaald, hier moet een beter instrumentarium 
komen, deze professionals moeten het beter doen, hoe dan ook. Meer tijd, meer 
vaardigheden, noem maar op. Die andere 30% moeten we ook hebben. Misschien 
moeten we wel een heel andere groep hebben. Er worden ook problemen gelabeld bij 
een groep waarbij de ouders vinden dat ze geen problemen hebben. Misschien moet 
die groep niet gesignaleerd worden. Misschien verstoppen we daarom hele kanalen 
in de verdere zorg. Kortom, wat is eigenlijk het effect van wat er nu gebeurd? Dat 
is het eerste punt waarvan ik denk dat we daar in de toekomst meer over te weten 
moeten komen. Dat weten we eigenlijk nu niet. We denken nu: we zouden naar 100% 
willen. Maar misschien willen we dat wel helemaal niet. Hoe dan ook, moeten we 
niet méér signaleren. Laten we daar ook even heel duidelijk over zijn. We moeten 
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beter signaleren. Als we kijken naar wachtlijsten dan is het niet de kunst om die nog 
langer te maken. Het is meer de vraag wie we er echt voor moeten hebben.
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Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt elke twee jaar zijn Werkprogramma vast. De tekst 
van het lopende programma (2004-2005) is te vinden op de website van het scp: www.scp.nl. 
Het Werkprogramma is rechtstreeks te bestellen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
isbn 90-377-0165-5

scp-publicaties
Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel (prijswijzigingen voorbehou-
den). Een complete lijst is te vinden op de website van het scp: www.scp.nl.

Sociale en Culturele Rapporten 
Sociaal en Cultureel Rapport 1998. isbn 90-5749-114-1
Sociaal en Cultureel Rapport 2000. isbn 90-377-0015-2
Sociaal en Cultureel Rapport 2002. De kwaliteit van de quartaire sector. isbn 90-377-0106-x
In het zicht van de toekomst. Sociaal en Cultureel Rapport 2004. isbn 90-377-0159-0

The Netherlands in a European Perspective. Social & Cultural Report 2000. isbn 90-377-0062-4 
(English edition 2001)
Social and Cultural Report 2002. The Quality of the Public Secor (Summary). isbn 90-377-0118-3

Nederlandse populaire versie van het scr 1998
Een kwart eeuw sociale verandering in Nederland; de kerngegevens uit het Sociaal en Cultureel Rapport. 
Carlo van Praag en Wilfried Uitterhoeve. isbn 90-6168-662-8

Engelse populaire versie van het scr 1998
25 Years of Social Change in the Netherlands; Key Data from the Social and Cultural Report 1998. 
Carlo van Praag and Wilfried Uitterhoeve. isbn 90-6168-580-x

Nederlandse populaire versie van het scr 2000
Nederland en de anderen; Europese vergelijkingen uit het Sociaal en Cultureel Rapport 2000. Wilfried 
Uitterhoeve. isbn 90-5875-141-4

scp-publicaties 2004
2004/4 Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen. Rapportage ouderen 2004 (2004). 
   isbn 90-377-0156-6
2004/6 The Poor Side of the Netherlands. Results from the Dutch ‘Poverty Monitor’, 1997-2003  

  (2004). isbn 90-377-0183-3
2004/7 Achter de schermen. Een kwart eeuw lezen, luisteren, kijken en internetten (2004). 
   isbn 90-377-0129-9
2004/8 Public Sector Performance. An International Comparison (2004). isbn 90-377-0184-1
2004/11 Verpleging en verzorging verklaard (2004). isbn 90-377-0189-2
2004/12 Trends in Time. The Use and Organisation of Time in the Netherlands (2004). isbn 90-

377-0196-5
2004/14 Performances du secteur public. Comparaison internationale (2004). isbn 90-377-0193-0
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2004/15 Prestaties van de publieke sector. Samenvatting in zeven talen (2004). 
isbn 90-377- 0194-9

2004/16 Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen (2004). isbn 90-377-0191-4
2004/17 Sociale uitsluiting in Nederland (2004). isbn 90-377-0160-4
2004/18 Prestaties van de publieke sector. Een internationale vergelijking (2004). 

isbn 90-377-0195-7
2004/19 Emancipatiemonitor 2004 (2004). isbn 90-377-0190-6
2004/20 Ouders over opvoeding en onderwijs (2004). isbn 90-377-0158-2

scp-publicaties 2005
2005/1 Landelijk verenigd. Civil society en vrijwilligerswerk IV (2005). isbn 90-377-0126-4
2005/2 Aandacht voor welzijn. Inhoud, omvang en betekenis van de welzijnssector (2005). 

isbn 90-377-0204-x
2005/3 De steun voor de verzorgingsstaat in de publieke opinie, 1970-2002 (2005). isbn 90-377-

0157-4
2005/4 Kinderen in Nederland (2005). isbn 90-377-0209-0
2005/5 Vermaatschappelijking in de zorg (2005). isbn 90-377-0214-7
2005/6 Culture-lovers and Culture-leavers. Trends in interest in the arts and cultural heritage in the 

Netherlands (2005). isbn 90-377-0217-1
2005/7 Cultuurminnaars en cultuurmijders. Trends in de belangstelling voor kunsten en cultureel 

erfgoed. Het culturele draagvlak 6 (2005). isbn 90-377-0228-7
2005/8 The Hunt for the Last Respondent (2005). isbn 90-377-0215-5
2005/9 Zorg voor verstandelijk gehandicapten. Ontwikkelingen in de vraag (2005). isbn 90-377-

0235-x
2005/10 Bestuur aan banden. Lokaal jeugdbeleid in de greep van nationaal beleid (2005). isbn 90-

377-0210-4
2005/11 Maten voor gemeenten 2005 (2005). isbn 90-377-0224-4
2005/12 Arbeidsmobiliteit in goede banen (2005). isbn 90-377-0203-1
2005/13 Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming 

(2005). isbn 90-377-0225-2
2005/14 De sociale staat van Nederland 2005 (2005). isbn 90-377-0202-3
2005/15 Kijk op informele zorg (2005). isbn 90-377-0201-5

Onderzoeksrapporten 2004
2004/1 Emancipatie in estafette. De positie van vrouwen uit etnische minderheden (2004). 

isbn 90-377-0162-0
2004/2 De moraal in de publieke opinie. Een verkenning van normen en waarden in bevolkingsen 

  quetes (2004). isbn 90-377-0163-9
2004/3 Werkt verlof ? Het gebruik van regelingen voor verlof en aanpassing van de arbeidsduur 

(2004). isbn 90-377-0144-2
2004/5 Maten voor gemeenten 2004 (2004). isbn 90-377-0179-5
2004/9 Moslim in Nederland. Een onderzoek naar de religieuze betrokkenheid van Turken en Marok-

kanen. Samenvatting (2004). isbn 90-377-0176-0 
2004/10 Unequal Welfare States (2004). isbn 90-377-0185-x

Werkdocumenten 
95  Voorstel voor de toekomstige ontwikkeling van de landelijke jeugdmonitor (2004). 

isbn 90-377-0167-1
96  Nieuwe baan of nieuwe functie? Een studie naar de beloning van externe en interne mobiliteit 

(2004). isbn 90-377-0172-8
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98  Landelijk ramingsmodel kinderopvang (2003). isbn 90-377-0148-5
99  Sociale uitsluiting (2003). isbn 90-377-0154-x
100 Het Nationale scholierenonderzoek (nso) en het Health Behaviour in School-aged Children- 

onderzoek (hbsc) vergeleken (2004). isbn 90-377-0150-7
101  Schalen van fysieke en psychosociale beperkingen. Het meten van hulpbehoefte bij de indicatie-

stelling verpleging en verzorging (2004). isbn 90-377-0151-1
102 Vertrouwen in de rechtspraak; theoretische en empirische verkenningen voor een monitor (2004). 

isbn 90-377-0164-7
103 Bindingsloos of bandenloos. Normen, waarden en individualisering (2004). 

isbn 90-377-0169-8
104 De veeleisende samenleving. De sociaal-culturele context van psychische vermoeidheid (2004). 

isbn 90-377-0170-1
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