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Dynamiek in de jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg (jgz) is een domein waar al enkele jaren politieke, 

maatschappelijke en bestuurlijke aandacht op is gericht. Door al deze 

interne en externe druk is de jgz een hoogst dynamische sector, die sterk 

aan het evolueren is. De meest ingrijpende verandering van dit moment, 

zeker voor de in dit domein werkzame organisaties, is het streven te ko-

men tot een integrale aanpak van de jgz, met name door de zorg voor de 

groep van 0 tot 4 jarigen beter te laten aansluiten op de zorg voor kinderen 

en jeugdigen van 4 tot 19 jaar. De verantwoordelijkheid voor de integrale 

jgz ligt bij de gemeenten. Zij hebben daarbij de vrijheid te kiezen voor óf 

een zorgorganisatie óf een ggd als uitvoeringsorganisatie, óf een combina-

tie van beide. Ruim de helft van alle gemeenten vult deze keuze inmiddels 

in door de ggd-en verantwoordelijk te stellen voor de integrale jgz: een 

inbesteding en verstatelijking dus van deze zorg.

Samenvatting essay



Trendbreuk:  
naar een uniforme en integrale aanpak van de JGZ
In het essay Zorg door de staat wordt deze overgang naar een grotere rol 

van de staat in de jgz kritisch bekeken. Paul Frissen, Philip Marcel Karré en 

Martijn van der Steen, allemaal werkzaam bij de Nederlandse School voor 

Openbaar Bestuur, schetsen de ontwerpkeuzes die gemeenten hebben bij 

de inrichting van de jgz en hoe zij deze invullen. Uit hun analyse komt 

naar voren dat een ontwikkeling gaande lijkt, waarbij in plaats van een 

beleidsinhoudelijke benadering, die vertrekkend vanuit de zorgbehoef-

ten van het kind, gebaseerd was op een meervoudige benadering met het 

daarbij horende verfijnde instrumentarium van professioneel maatwerk, 

nu een benadering heerst waarbij (financiële) beheersing centraal staat 

in de jgz en er gestuurd wordt op integraliteit en uniformiteit van de ver-

leende zorg. Dat houdt ook een verschuiving in van het financierings- en 

governancearrangement; het leidt in het algemeen tot een grotere rol van 

de overheid in de jgz, niet alleen als beleidsvoorbereidende, maar meer en 

meer ook als uitvoerende partij, door deze taak volledig over te dragen aan 

de ggd-en.

Decentralisatie leidt tot stapeling van aandacht en 
politieke bemoeienis
De overgang van verantwoordelijkheden van Rijk naar gemeenten, zoals 

die zich nu ook voltrekt in het domein van de jeugdzorg in het algemeen 

en van de jgz in het bijzonder, wordt in het politieke discours vaak 

beargumenteerd in positieve termen en bewoordingen. Zo wordt veronder-

steld dat decentralisatie zal leiden tot een kleinere rol van de overheid in 

de samenleving in het algemeen en de jgz in het bijzonder. Frissen, Karré 

en Van der Steen verwachten echter, gebaseerd op ervaringen met verzelf-

standigings- en decentralisatieoperaties uit het verleden, dat het tegen-

deel het geval zal zijn. Vaak leidt het overgaan van taken en verantwoorde-

lijkheden van een naar de andere overheidslaag namelijk niet tot een 

verschuiving of vermindering maar tot een stapeling van aandacht en 

bemoeienis Het Rijk zal nooit helemaal zijn handen van de jgz af willen en 

kunnen trekken, juist ook vanwege het incidentgevoelig karakter van de 

sector. En de gemeenten zullen, zeker in eerste instantie als ze nog 

moeten wennen aan deze nieuwe taak, hun regierol waar willen maken 

door boven op de jgz en de uitvoerende partijen te gaan zitten.



Verstatelijking en zorg door de staat
Door het integraal onderbrengen van de jgz bij de ggd-en, is een ver-

schuiving aan de gang van verantwoordelijkheden en macht van de sa-

menleving naar de overheid, of, om aan te haken bij een discussie die op 

dit moment in het Verenigd Koninkrijk in tegengestelde richting wordt 

gevoerd, een overgang van de Big Society naar Big Government. Uiteindelijk 

zal de verandering die nu is ingezet leiden tot een dominante positie van 

de overheid in de jgz en daardoor tot zorg door de staat. Dit is, zeker in de 

Nederlandse context, een vreemde gedachte. Als alle huisartsenpraktijken 

plots verstatelijkt zouden worden, zou dat veel discussie en onrust tot 

gevolg hebben: waarom is hier niet ook sprake van nu de jgz verstatelijkt 

wordt? Hier is een aantal inhoudelijke maar vooral ook normatieve bezwa-

ren tegen op te voeren. 

Verschuiving van aandacht leidt tot gefrustreerde ouders
Zo leidt een overgang naar overheidsjeugdgezondheidszorg tot een ver-

schuiving in aandacht: zorg wordt object van overheidssturing in plaats 

van een domein waar professionals vanuit hun professionele deskundig-

heid en gedrevenheid de beste zorg voor kinderen en hun ouders aan het 

leveren zijn. Preventie, controle en een focus op risico’s komt dan in plaats 

van advisering en ondersteuning. 

We zien nu al dat het uitvergroten van eventuele risico’s door consultatie-

bureaus en het idee dat alle kinderen potentiële slachtoffertjes zijn alleen 

maar leidt tot ontwijkgedrag en frustraties van ouders, die zich betutteld 

voelen door een instantie die hen als opvoeders niet serieus neemt. Ook 

geven veel ouders nu al aan dat consultatiebureaus in hun ogen bedrei-

gende (!) instanties zijn geworden, die iedere ouder als zwak geval of 

potentiële kindermishandelaar benaderen. Als de jgz zorg door de staat 

wordt, verwachten wij dat deze frustraties alleen maar toe zullen nemen, 

juist omdat de overheid met name op preventie en controle van risico’s 

aan het sturen is. Er zal dan nog nadrukkelijker worden gekeken naar mo-

gelijke risico’s in plaats van ondersteuning en advies aan te bieden.

Vermenging van rollen en belangen leidt tot conflicten
Staatsgezondheidszorg laat zich maar moeilijk rijmen met de Nederlandse 

traditie publieke dienstverlening zo dicht mogelijk plaats te laten vinden 



bij het maatschappelijk middenveld en civil society. De uitvoerende rol 

van de overheid in de gezondheidszorg is van oudsher een zeer beperkte. 

Daar is ook vanuit organisatorisch oogpunt iets voor te zeggen, want een 

tweede ontwikkeling die door de verschuiving in de jgz is ingezet, is de 

vermenging van conflicterende taken en belangen door het bijeenbrengen 

van uitvoering en controle binnen de overheidsorganisatie. 

Elke gemeente die van plan is de jgz integraal onder te brengen bij de ggd-

en zou zich bewust moeten zijn dat dit tot botsingen en, zeker beschouwd 

vanuit de optiek van goed bestuur, ongewenst gedrag kan leiden. Er is op 

zich in beginsel niets tegen deze vorm van hybriditeit, zij kan zelfs voor-

delen bieden als er ook synergie ontstaat door het bijeenbrengen van  

wezensvreemde en daardoor conflicterende functies. Maar hybriditeit 

heeft altijd ook een keerzijde. Een gemeente zou er dus verstandig aan 

doen eerst goed te bekijken of de kosten die het in toom houden van de 

schadelijke effecten van hybriditeit met zich brengt, opwegen tegen de 

verwachte meerwaarde, en of die in de praktijk dan ook daadwerkelijk 

wordt waargemaakt. 

Alternatief
Ook in het nieuwe systeem van de jgz, waar gemeenten regie moeten  

voeren op de uitvoering, ligt het niet voor de hand regie en uitvoering in 

één hand te nemen. Dat belemmert meervoudigheid en maatwerk en 

dreigt een al te sterke beheersmatige oriëntatie op te leveren. Ook is een 

dergelijke keuze strijdig met de ontwikkeling van de checks & balances. 

Jeugdgezondheidszorg vraagt om vertrouwen in professionals en bescher-

ming van kwetsbare belangen van kind en ouders. Regie door gemeenten 

zou zich moeten richten op de outcome en niet op gekwalificeerde output, 

zoals die van aantallen contactmomenten. 

De auteurs besluiten daarom hun essay met de prikkelende conclusie dat 

het gegeven het voorgaande eerder voor de hand zou liggen de gehele jgz, 

van 0 tot 19, te vermaatschappelijken in plaats van een deel ervan te  

verstatelijken. Dat zou in de verhouding tussen staat en gezondheidszorg 

een beter systeem van governance opleveren. Niet zorg door de staat,  

maar vermaatschappelijking van zorg is de weg naar gezonde verhoudin-

gen en betere kwaliteit in de relatie tussen professionele zorg en ouders 

en kinderen. 


