
Zelf  een plan maken te onorthodox? 
800 kinderen wachten op hulp: laat ze hun eigen plan maken! 

In Nederland wachten op dit moment 800 kinderen en jongeren op 
passende hulp. Zij wachten op een plek, een methodiek, een 
hulpverlener, financiering, overlegtafels, casuïstiekbesprekingen, 
oftewel ze wachten op acties van anderen. Al twintig jaar strijdt de 
Eigen Kracht Centrale ervoor om dit radicaal om te draaien. Deze 
kinderen kunnen prima samen met ouders, familie, vrienden, overige 
bekenden en met informatie van professionals hun eigen hulpplan 
maken, waar beroepskrachten op kunnen aansluiten.  

In een familiegroepsplan kiezen gezinnen vaak andere hulp dan die 
professionals voorschrijven en zij bespreken ook met elkaar wat voor hen 
nodig is om eventuele wachttijden voor hulptrajecten te overbruggen. De 
Nederlandse wet biedt de mogelijkheid van zo’n familiegroepsplan en er is 
bovendien al twintig jaar een landelijke infrastructuur van onafhankelijke Eigen 
Kracht-coördinatoren die zo’n besluitvormingsproces in 24 uur kunnen 
opstarten en begeleiden zodat er binnen zes weken een plan van aanpak ligt. 
De ervaring sinds maart van dit jaar laat bovendien zien dat dit ook mogelijk 
is in coronatijd. 
  
Noodkreet inspecties 
Op 15 oktober jl. verscheen de Voortgangsrapportage ‘Kwetsbare kinderen 
onvoldoende beschermd’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de 
Inspectie Justitie en Veiligheid. Een schokkende conclusie in dit rapport is: 
“Kinderen die een kinderbeschermings- of  jeugdreclasseringsmaatregel 
hebben, worden nog steeds niet goed en tijdig geholpen. Het afgelopen jaar 
is er onvoldoende gebeurd voor deze kinderen. Er is onmiddellijk actie nodig. 
Gemeenten, lokale teams, gecertificeerde instellingen en zorgaanbieders 
moeten, ondersteund door het rijk, samen aan de bak om de juiste zorg voor 
deze kwetsbare kinderen te regelen.” 

Onorthodoxe aanpak 
De inspecties benadrukken dat er een doorbraak nodig is en dat nu 
onmiddellijk gestart moet worden met een onorthodoxe actiegerichte aanpak. 
Die aanpak is er en kan vandaag nog worden ingezet. Een aanpak die 
onorthodox is en een aanpak waarbij ouders, kinderen en hun sociale netwerk 
zelf  aan zet zijn. Want waarom moeten alleen gemeenten, lokale teams, 
gecertificeerde instellingen, zorgaanbieders en het rijk aan de bak? Zo sluiten 
we de mensen uit om wie het gaat en de mensen om hen heen die zorgen 
hebben, betrokken zijn en ook voor langere tijd betrokken blijven.  

Hoe kan het toch dat deze structuur  
er gewoon is, maar dat professionals en  

gemeentes hier nauwelijks gebruik van maken?  
Is dit niet een enorme gemiste kans? 

Fundamentele verandering 
Al jaren wordt van alle kanten aangedrongen op fundamentele veranderingen. 
In de Jeugdwet die in 2015 van kracht ging zit een element dat deze 
verandering mogelijk maakt, namelijk het familiegroepsplan. Dit plan geeft 
ouders en jeugdigen de mogelijkheid om zelf  de regie te houden. Wanneer zij 



zelf  een plan maken met familie en bekenden krijgen professionals de 
mogelijkheid om samen te werken met het brede netwerk. Daardoor hoeft een 
professional zich ook niet meer alleen verantwoordelijk te voelen voor de 
situatie. In de praktijk wordt er helaas nog weinig met deze mogelijkheid 
gedaan en blijven vooral de professionals aan zet. Fundamentele verandering 
blijft zo achterwege. 

Vandaag nog starten 
In heel Nederland zijn onafhankelijke Eigen Kracht-coördinatoren actief. 
Mensen die naast hun dagelijkse werkzaamheden getraind zijn om een aantal 
keer per jaar zonder belangen een netwerk te mobiliseren om met elkaar een 
plan te maken voor de veiligheid van kinderen. Zij kunnen vandaag nog 
starten met al die ouders en kinderen die nu wachten op passende hulp. Zij 
helpen met het bijeenbrengen van mensen uit het sociale netwerk en 
professionals die informatie kunnen geven. Jeugdbeschermers kunnen 
voorwaarden aan het plan stellen met betrekking tot de veiligheid van 
kinderen. Vervolgens maken de mensen met elkaar een plan van aanpak. 
Hoe kan het toch dat deze structuur er gewoon is, maar dat professionals en 
gemeentes hier nauwelijks gebruik van maken? Is dit niet een enorme 
gemiste kans? 

Welke landelijk coördinerende partij durft het  
aan om het voor deze 800 kinderen radicaal  
anders aan te pakken en de startknop in te  

drukken zodat deze families zelf  aan zet komen? 

De oplossing 
Gezinnen en hun netwerk die in samenwerking met de jeugdbescherming op 
deze manier een plan maken, komen vrijwel allemaal met een succesvol plan 
dat de veiligheid van kinderen sneller waarborgt. Een plan dat de 
samenwerking met de hulpverlening verbetert en leidt tot een grotere 
betrokkenheid van het sociale netwerk. Dankzij de snelheid, de 
samenwerking en de integrale oplossingen wordt bovendien geld bespaard. 
Welke landelijk coördinerende partij durft het aan om het voor deze 800 
kinderen radicaal anders aan te pakken en de startknop in te drukken zodat 
deze families zelf  aan zet komen? 

Bent u er klaar voor? 
Zoals eerder genoemd kan vandaag nog gestart worden met deze 
onorthodoxe, maar beproefde aanpak. De kennis, de infrastructuur en twintig 
jaar ervaring staat gewoon klaar. Laten we nu eindelijk eens kiezen voor een 
oplossing van het systeemprobleem en start bij de kinderen en hun ouders. 
Wij zijn er klaar voor. Die 800 kinderen en hun families kunnen ook niet langer 
wachten. We hopen van harte dat gemeenten, lokale teams, gecertificeerde 
instellingen, zorgaanbieders en het rijk er ook klaar voor zijn, want het 
wachten op verandering, daar zijn de mensen om wie het hier gaat: kinderen, 
ouders, familie en vrienden, zo langzamerhand helemaal klaar mee. 
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