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Samenvatting: De stelselherziening in de jeugdzorg en het bredere sociale domein 
gebruiken we als aanleiding om de informatievoorziening in het veld onder de loep 
te nemen. Aan de hand van een case laten we zien hoe vijf oplossingen met 
landelijke scope een wereld van verschil zouden maken in de praktijk van de 
jeugdzorg. Die voorzieningen zijn in volgorde van belang: (1) een dekkend 
gezagsregister, (2) een verwijsindex voor zorgverlening, (3) een vroegsignalering 
systeem, (4) een sociale kaart en (5) een informatievoorziening voor de gezinnen 
zelf. 
 
Trefwoorden: jeugdzorg, informatisering, strategie, ondersteuning, stelsel, 
herziening 
 
 
Abstract: The overhaul of the youth care system and the broader social domain is 
an occasion to revise the information management in this field. Using a case we 
demonstrate how five solutions with nationwide scope would make a world of 
difference in the practice of youth care. These facilities are in order of importance: 
(1) a complete custody register, (2) a reference index for care, (3) an early 
warning system, (4) a social map and (5) an information system for the families 
themselves. 
 
Key words: youth care, information, strategy, support 
 

1 Introductie  
Om de huidige tekortkomingen in de jeugdzorg het hoofd te bieden, wordt 
momenteel toegewerkt naar een nieuw stelsel van organisaties en 
verantwoordelijkheden. Met het concept wetsvoorstel Zorg voor Jeugd en de brede, 
maatschappelijke discussie eromheen komt ook de invulling van dat nieuwe stelsel 
gaandeweg in beeld. In dit artikel brengen we in kaart voor welke grote uitdagingen 
het veld van de jeugdzorg zich op het gebied van de informatisering geplaatst ziet 
en bieden we een strategie voor een duurzame aanpak. Deze strategie is erop 
gericht om in eerste instantie te voorzien in de informatiebehoeften van de 
professionals die de veiligheid en ontwikkeling van de Nederlandse jeugd moeten 
waarborgen. Onze strategie is gebaseerd op het gedachtegoed van Keteninformati-
sering, een deelgebied binnen de informatiekunde dat zich specifiek richt op 
duurzame oplossingen in de complexe dynamiek van grootschalige stelsels. 
Vakterminologie hebben we echter achterwege gelaten en ook voor de scope van 
de oplossingen hebben we ons laten leiden door de informatiebehoeften van de 
praktijk. Het onderwerp vraagt om 'common ground' voor betrokkenen vanuit de 
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praktijk, vanuit beleid en bestuur en vanuit bedrijfsvoering en informatisering. Dit 
verhaal is opgezet om die discussieruimte te voeden. 

2 Professionals in de jeugdzorg: een case 
Lise is hulpverlener bij een Bureau Jeugdzorg, waar ze een melding opneemt van 
een school. Jan begeleidt daar groep 1 waarin Yara, een meisje van 5 jaar, een 
probleem aan het worden is. Ze accepteert geen gezag, liegt en bedreigt 
klasgenootjes. Meerdere ouders hebben bij de school hun beklag gedaan. Jan ziet 
met enige regelmaat dat Yara blauwe plekken heeft, maar Yara's moeder is zeer 
ontwijkend en Jan krijgt van haar weinig hoogte. Jan maakt zich zorgen over Yara 
en heeft het regionale Bureau Jeugdzorg ingeschakeld. Lise benadert de moeder 
van Yara, die Daniëlle blijkt te heten en die uiteindelijk bereid is tot een gesprek op 
school omdat Jan per brief heeft laten weten dat Yara van school gestuurd dreigt te 
worden. Om dezelfde reden accepteert moeder een week later vrijwillige 
hulpverlening. In een vervolggesprek komt Lise erachter dat Daniëlle's echtgenoot 
Jules niet de vader is van Yara, maar haar stiefvader. Yara's vader is al jaren niet 
meer in beeld. Lise vraagt of Daniëlle als enige gezag over Yara heeft, maar 
Daniëlle weet dat niet zeker. Ze denkt van wel. Ze was destijds niet getrouwd met 
Yara's vader, maar het was wel ‘geregeld’. Alimentatie krijgt Daniëlle niet. Yara's 
vader heeft toch geen geld. Bij bezoek aan huis komt Lise erachter dat Yara nog 
twee halfbroertjes van 2 en 3 jaar oud heeft. Pas weken later ontdekt ze dat er ook 
nog een oudere broer is, die niet meer thuis woont en nota bene door Lise's eigen 
collega van de jeugdreclassering begeleid wordt. Lise vraagt weer door. 
Geïrriteerde opmerkingen van Jules doen haar vermoeden dat hij zijn eigen 
justitiële verleden heeft en kort daarna worden haar vermoedens van Daniëlle's 
drugsproblemen bevestigd. Inmiddels heeft ze boven water dat de biologische 
vader van Yara geen ouderlijk gezag over Yara heeft. Hij had Yara indertijd wel 
erkend, maar geen ouderlijk gezag op zich genomen. Na verloop van tijd is het 
voor Lise duidelijk geworden hoe Yara's gedrag op school een symptoom is van de 
problemen bij Daniëlle en Jules. Daniëlle erkent haar problemen niet en informeert 
Lise heel selectief. Jules lijkt tot dusverre de stabiele factor te zijn geweest die de 
woningbouwcorporatie en schuldeisers buiten de deur hield, maar dat is hem nu 
boven het hoofd gegroeid.  

3 De huidige rol van IT in de jeugdzorg 
De case laat de praktijk van de jeugdzorg zien, waarin de hulpverlener zowel bezig 
is om een vertrouwensrelatie op te bouwen als om te achterhalen wat er aan de 
hand is. Voor het nemen van tijdige en passende beslissingen is een gedegen 
informatiepositie vereist. De informatiesystemen zijn echter niet opgezet om Lise 
daarbij te helpen. Ze controleren dat Lise binnen zoveel dagen na de eerste 
melding een plan van aanpak heeft opgesteld en dat er bij de jeugdreclassering 
voor Yara's broer een heel ander soort plan van aanpak wordt opgesteld. Die 
plannen gaan elk over één van de kinderen, maar adresseren niet de 
achterliggende problemen in het gezin. Lise moet zelf boven water halen hoe het 
ouderlijk gezag ligt en weet zelfs bij het schrijven van het plan van aanpak niet 
welke andere hulpverleners er nog meer met het gezin bezig zijn. Het stelsel is 
ingericht om per kind en per kader te werken, waardoor Lise niet een signaal krijgt 
dat Yara's broer door haar collega wordt begeleid. En als Yara er niet was geweest, 
dan had niemand gesignaleerd in wat voor situatie de twee jongere broertjes zich 
bevonden. Die zijn immers nog te jong om naar school te gaan. Tegen de tijd dat 
die in beeld zouden zijn gekomen, was er weinig meer mee te beginnen geweest. 
Met een goede informatievoorziening zou Lise enorm ondersteund kunnen worden, 
maar daar zijn de huidige systemen niet op ingericht. Ze zijn vaak ingericht om 
doorlooptijden en toepassing van (diagnose)methodieken te garanderen, ongeacht 
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of die doorlooptijden reëel zijn en ongeacht of de methodiek Lise in die specifieke 
zaak ondersteunt. In plaats van ondersteuning ervaart Lise hinder van IT.  

4 De stelselwijziging 
Met de nieuwe wet Zorg voor Jeugd moet het nieuwe stelsel erop worden ingericht 
om het kind, het gezin en de gemeenschap eromheen weer in staat te stellen zelf 
de problemen op te lossen, wanneer nodig met tijdelijke hulp van buitenaf. Niet 
onbelangrijk doel is uiteraard ook de reductie van de kosten van de zorg. Om dit te 
bewerkstelligen krijgen de gemeenten de verantwoordelijkheid voor alle hulp; van 
de lichtere, preventieve hulpverlening tot en met de zwaardere jeugdzorg. Hun taak 
is om alle hulpverlening aan gezinnen in samenhang met elkaar te brengen en om 
een einde te maken aan de scenario's waarin hulpverleners bij hetzelfde gezin langs 
elkaar heen (of zelfs tegen elkaar in) werken. De gemeenten krijgen ook de 
verantwoordelijkheid voor preventie en vroegsignalering van problemen waarbij de 
veiligheid van jeugdigen in het gedrang komt. Dit is een opgave van grote 
proporties en brengt een informatievraagstuk met zich mee dat voorheen niet op 
tafel lag.  

5 Een informatiseringstrategie: oplossingen 
Onze hoop is dat de informatievoorziening er met het nieuwe stelsel in eerste 
instantie op wordt ingericht om de professionals in het veld te ondersteunen in 
plaats van hen in een keurslijf te dwingen. En het is een decentralisatie: er komen 
meer verantwoordelijke overheden en meer zorgverlenende organisaties. Diversiteit 
en vrijheid in benadering is nodig, maar sommige zaken kunnen niet worden 
opgelost zonder gedeelde kaders. Alleen de definitie van een gezin blijkt al voor 
veel discussie vatbaar. In de ene context wordt die op basis van het woonadres 
gedefinieerd en in de andere op basis van het ouderlijk gezag. Voor de Nederlandse 
samenleving -en de jeugd voorop- zou het erg pijnlijk zijn als we de benodigde 
gedeelde kaders bij de decentralisatie niet in beeld zouden hebben. Wanneer de 
rook van de transitie optrekt, blijkt er anders buiten de budgetverdeling niet veel 
veranderd. Het opzoeken van die gezamenlijke kaders zou dan ook wel eens meer 
moeite kunnen kosten. 
 
Doel van dit artikel is om te identificeren waar samenwerking nodig is voor 
structurele verbetering van de informatievoorziening, uiteraard zonder in de valkuil 
te stappen te directief te worden. Dergelijke vraagstukken zijn in het verleden vaak 
resistent gebleken tegen lokale oplossingen en hebben de neiging om 
stelselwijzigingen te overleven. Sommige van deze vraagstukken plagen het veld al 
zo lang en hebben al zoveel oplossingspogingen overleefd, dat ze in de praktijk 
door het veld als ‘onoplosbaar’ geaccepteerd worden. Met de juiste 
informatiseringsamenwerking tussen organisaties zijn ze echter wel degelijk 
oplosbaar. Hieronder volgen vijf oplossingen zoals wij die zien, in volgorde van 
belang voor de uitvoering van het werk van de jeugdzorg: 

5.1 Een dekkend gezagsregister voor Nederland 
In de jeugdzorg zijn gebroken gezinnen eerder de norm dan uitzondering. Ouders 
zijn zich daarbij niet altijd bewust wat dat betekent voor het (juridische) ouderlijk 
gezag. En hulpverlening aan kinderen vindt niet altijd plaats met volledige 
medewerking van de ouders. Het komt voor dat ouder 1 het niet wenselijk acht dat 
ouder 2 betrokken wordt bij de hulpverlening. Of ouder 2 heeft niet meer het gezag, 
maar vindt het niet wenselijk dat de hulpverlener dat weet.  Hulpverleners in de 
jeugdzorg werken doorgaans vanuit veronderstellingen over de gezagssituatie, 
maar zijn uiteraard bekend met deze scenario's en kunnen de gezagssituatie 
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‘uitzoeken’. Gezag wordt in Nederland bepaald door de burgerlijke staat van de 
ouders bij geboorte, regelingen na de geboorte en eventuele gerechtelijk uitspraken. 
De regelingen en gerechtelijke uitspraken over het gezag zijn dan vastgelegd door 
de 19 arrondissementsrechtbanken van Nederland in hun eigen, afzonderlijke 
gezagsregisters. Dat maakt het voor hulpverleners niet eenvoudig om in geval van 
twijfel boven water te krijgen hoe de vork in de steel zit. Wanneer dat na weken 
gelukt lijkt te zijn, is de hulpverlener terug bij af. Afspraken, 
instemmingverklaringen en besluiten moeten worden herzien en de 
vertrouwensrelatie tussen de hulpverlener en de gezaghebbende ouder(s) heeft een 
deuk opgelopen. Juist bij gebrek aan medewerking van de ouders wordt 
doortastend optreden van de hulpverlener dus gecompliceerd door een gebrek aan 
informatie.  
 
Ons inziens is een gezagsregister noodzakelijk waarin voor elk Nederlands kind 
wordt bijgehouden bij welke persoon of personen het ouderlijk gezag ligt. Het 
ministerie van Veiligheid en Justitie werkt aan een Centraal Gezagsregister om de 
betreffende beschikkingen van de rechtbanken te ontsluiten. Dit register 
digitaliseert en centraliseert weliswaar de eerdere kantonale registraties, maar 
daarmee biedt het nog niet voor alle Nederlandse jeugdigen antwoord op de vraag. 
Het register bevat alleen die minderkarigen voor wie een gerechtelijke uitspraak 
over het gezag is gedaan. In alle andere gevallen moet de hulpverlener de 
burgerlijke staat van de ouders tijdens de geboorte van het kind uitzoeken. In onze 
ogen is het daarom een aanzienlijke stap in de goede richting, maar als oplossing 
nog incompleet. We pleiten voor een compleet gezagsregister dat voor alle 
Nederlandse minderjarigen de vraag kan beantwoorden bij wie het ouderlijk gezag 
ligt.  

5.2 Een verwijsindex voor zorgverlening 
De uitdaging aan de gemeenten is om een situatie te creëren waarin alle zorg aan 
een gezin in samenhang met elkaar wordt geboden. Dat is ook de reden om 
verschillende financieringsstromen bij elkaar te brengen en via de gemeenten te 
laten lopen. Waar en wanneer een gezinsconstellatie begint en eindigt is in de 
praktijk echter niet altijd zo vanzelfsprekend en eenduidig vast te stellen. De 
gezaghebbende ouders zijn ook niet altijd woonachtig of ingeschreven in dezelfde 
gemeente. We stellen daarom een landelijke verwijsindex voor waarin wordt 
vastgelegd dat zorg aan personen (niet gezinnen) wordt geleverd, met een begin- 
en einddatum en contactgegevens van de leverende organisatie. De regisseur van 
zorg dient uiteraard toegang te krijgen tot deze gegevens. Het bereik van vast te 
leggen vormen van zorg vraagt uitwerking, maar zou in ieder geval niet 
vastgeklonken moeten worden aan de huidige of nieuwe financieringsafspraken. De 
informatiebehoefte van de regisseur van zorg zou hiervoor leidend moeten zijn. In 
het systeem zou ook vastgelegd moeten worden welke organisatie en medewerker 
welke regie voert. 
 
Met de Verwijsindex Risicojongeren is al een stap gezet om dit probleem te 
adresseren, maar in onze ogen is het tijd voor een vervolgstap. De Verwijsindex 
Risicojongeren bevat signalen van organisaties over individuele minderjarigen die 
risico lopen. Het is bedoeld om organisaties in staat te stellen om hun de zorg aan 
individuele kinderen (niet gezinnen) op elkaar af te stemmen. Het brengt echter 
niet alle betrokken organisaties in beeld, maar alleen degenen die zorgen ten 
aanzien van een jongere hebben. 

http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Centraal-gezagsregister-per-1-september-beschikbaar.aspx
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdzorg/vraag-en-antwoord/wat-is-de-verwijsindex-risicojongeren-vir.html
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5.3 Een signaleringssysteem voor onveiligheid 
Onveiligheid van kinderen in Nederland is vaak niet goed in beeld. Dit probleem 
werd een paar jaren geleden schrijnend door een aantal voorvallen waarvoor bijna 
een standaard nieuwsartikel voor kon worden opgesteld: een kind is omgekomen 
en de vele bij het gezin betrokken hulpverleners hadden allemaal een deel van de 
signalen in beeld, maar geen van hen had voldoende overzicht om te zien hoe 
ernstig de situatie was geworden. De Verwijsindex Risicojongeren is gecreëerd om 
te voorkomen dat die organisaties langs elkaar heen werken nadat ze een risico 
voor een minderjarige hebben gesignaleerd. Wij stellen echter een systeem voor 
dat potentiële onveiligheid of ontwikkelingsbedreigingen kan signaleren, ook 
voordat er daadwerkelijk zorg aan het kind wordt geboden. Een systeem dat 
beschikbare informatie over het kind én de gezinscontext combineert om signalen 
af te geven dat een veiligheidssituatie  ontspoort. Veroordelingen, 
verslavingsproblematiek en grote schulden van ouders of verzorgers kunnen 
indicatoren daarvoor zijn. Ouders en verzorgers kunnen op basis van voorgenoemd 
gezagsregister of het GBA worden gedetecteerd. Omdat dit allemaal zeer gevoelige 
informatie is en het meten van veiligheid moeilijk kwantificeerbaar is, stellen we 
een systeem voor dat deze informatie niet bewaart, maar alleen gebruikt om 
potentieel onveilige situaties te detecteren. Het systeem kan daardoor ook niet 
bevraagd worden op deze informatie, maar kan alleen signalen afgeven aan de 
betreffende gemeente. De gemeentelijke instantie die zorg regisseert, beoordeelt 
de situatie en antwoordt met feedback over de validiteit van het afgegeven signaal. 
Daarmee kan de berekening van signalen worden verbeterd. We realiseren ons dat 
die berekening nooit meer dan een benadering zal zijn en gedefinieerd zal moeten 
worden op basis van een langzaam veranderende beschikbaarheid aan informatie. 
Een andere basis voor automatische vroegsignalering bestaat echter niet. De 
gemeentelijke zorgregisseur kan met het signaal en de eigen gegevenstoegang (op 
grond van een wettelijk verankerde legitimiteit) besluiten een onderzoek naar de 
veiligheid in te stellen. 
 
Het mag duidelijk zijn dat de rechtmatigheid van de voorgestelde oplossing 
nadrukkelijk aandacht behoeft. We stellen expliciet een oplossing voor op basis van 
gegevens die nu niet voor die verwerking zijn bedoeld. In onze ogen is het echter 
hoog tijd voor deze discussie: welke gegevens mogen gebruikt worden voor 
vroegsignalering van onveiligheid van Nederlandse kinderen.  

5.4 Een sociale kaart 
Jeugdigen en hun ouders hebben er recht op en de gemeenten als regisseurs (en 
ook inkopers) van zorg hebben het nodig: een voldoende actueel en compleet 
overzicht van het beschikbare aanbod van zorg. Er wordt een keur aan 
hulpverleningsvormen geboden. In het huidige stelsel is het ontbreken van een 
dergelijk overzicht lastig, maar niet onoverkomelijk. De provinciale inrichting van 
het huidige stelsel heeft de vorming van grote, provinciaal georganiseerde 
zorgaanbieders in de hand gewerkt. De bedoeling en de expliciete verwachting is 
echter dat de decentralisatie dit veld sterk in beweging zal brengen en zal 
flexibiliseren. Er komt ruimte voor nieuwe en kleinere aanbieders van zorg. Meer 
marktwerking kan heel gezond zijn, maar voor de afnemers van zorg, de gezinnen 
zelf en de gemeenten moet het aanbod dan wel transparant zijn. Dat is het nu vaak 
niet. 
 
Vele sociale-kaartsystemen zijn opgezet, maar ze zijn allemaal gesneuveld omdat 
ze het hulpverleningsaanbod niet voldoende compleet en actueel in beeld konden 
houden. Dit is geen probleem dat vraagt om gestructureerde, elektronische 
gegevensuitwisseling. Hoewel gebruik gemaakt kan worden van bestaande registers, 
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vraagt het voornamelijk handmatig beheer en duidelijke afspraken over 
regelmatige aanlevering van deze gegevens door de zorgaanbieders. En die 
zorgaanbieders  zitten niet te wachten op afzonderlijke afspraken daarover met alle 
gemeenten die ze bedienen. In hun rol als opdrachtgever en zorginkoper kunnen de 
gemeenten gezamenlijk die afspraken vormgeven. Daarmee hoeven de 
zorgaanbieders wijzigingen in hun aanbod ook niet meer afzonderlijk naar allerlei 
verschillende lokale registraties te communiceren. De zorgaanbieders zijn er zelf 
ook bij gebaat dat hun actuele zorgaanbod in beeld is.  

5.5 Een voorziening voor de gezinnen zelf 
Naast professionals hebben jongeren en hun ouders of verzorgers ook een 
informatiebehoefte. Het nieuwe stelsel moet ingericht worden om hen zo veel 
mogelijk zelfvoorzienend te maken. Onze hoop is dat voor hen een landelijke 
voorziening gecreëerd wordt die hen beter overzicht geeft op de hulpverlening, die 
hen beter betrekt en die hen waar mogelijk meer regie en mogelijkheden geeft. De 
hiervoor genoemde oplossingen zijn ten dele voorwaardelijk om zo'n systeem te 
kunnen realiseren. Al was het alleen maar om te bepalen wie het ouderlijk gezag 
heeft en welke toegang tot het systeem daaruit voortvloeit. 
 
In de gezondheidszorg is de eerste poging tot een Elektronisch Patiënten Dossier 
(EPD) ondanks de hoge investeringen gestruikeld, in onze ogen omdat een aantal 
basisprincipes van keteninformatisering niet werden gevolgd. Ieder gewenst 
gegeven in zo'n systeem legt een grote claim op vele organisaties in het veld. En 
omdat er in het jeugdzorgveld minder geld omgaat, is het niveau van de 
informatievoorziening binnen deze organisaties gemiddeld niet zo hoog als in de 
gezondheidszorg. Wij zijn daarom expliciet tegen een aanpak die probeert om in 
één keer te veel te doen. Die weg leidt al gauw naar een kostbare mislukking.  Een 
geleidelijke weg is in onze ogen wel haalbaar: een systeem dat de jongeren, ouders 
en eventuele derden stapje voor stapje meer mogelijkheden biedt. Ontsluiting van 
een sociale kaart is dan een voorbeeld van zo'n functionaliteit. Ons advies is om te 
voorkomen dat  beeldvorming in de media en politieke druk de oplossingsrichting 
en verkeerde architectuurkeuzes afdwingen. Het is aan de gemeenten of ze zo'n 
ontwikkeling voor willen zijn. De voorziening zou uiteraard ontsloten moeten 
worden via de communicatiemiddelen die jeugdigen en volwassenen in deze tijd 
gewend zijn te gebruiken.  

6 Terug naar de case 
Stel dat bovengenoemde voorzieningen zouden bestaan. Hoe zou de hulpverlening 
aan het gezin van Yara er dan uit hebben gezien? Mogelijk zou er al eerder een 
signaal zijn uitgegaan om eens poolshoogte te nemen. Als zorgregisseur had Lise 
misschien wel contact opgenomen met Jan, de leraar van Yara, in plaats van 
andersom. Als Yara er niet was geweest, dan was het signaal nog steeds afgegeven 
voor de twee halfbroertjes, die nog niet in beeld waren. In het informatiesysteem 
bij Lise was via een koppeling automatisch opgehaald wie de gezaghebbende 
ouders zijn. Dat had Lise een hoop aftasten en uitzoekwerk kunnen besparen. Ze 
had zich direct helemaal op Daniëlle kunnen richten. Op basis van de informatie uit 
de verwijsindex zou Lise ook gelijk contact hebben opgenomen met haar collega 
van de jeugdreclassering en met eventuele andere hulpverleners rondom Daniëlle 
en Jules. Ze was dan niet meer afhankelijk geweest van de selectieve en moeizame 
informatieverschaffing van Daniëlle. Lise had een bespreking kunnen beleggen met 
alle hulpverleners rond het gezin om een gezamenlijke lijn uit te zetten. Het 
vooruitzicht dat de kinderen niet blijvend uit huis worden geplaatst, maakt Daniëlle 
wellicht bereid tot afkicken. Dat vooruitzicht maakt Jules misschien bereid om hulp 
bij de schuldsanering te accepteren. De woningcorporatie zou er daardoor voorlopig 



 9 

van kunnen afzien om het gezin direct op straat te zetten. Lise zou samen met 
Daniëlle en Jules met behulp van de sociale kaart een passende, tijdelijke opvang 
kunnen vinden voor Yara en haar twee broertjes. Daniëlle en Jules voelen zich 
daardoor ook niet geheel overgeleverd aan Lise. Ze kunnen zelf ook het aanbod  
aan zorg onderzoeken en hebben daardoor inspraak. Bovendien is er een 
voorziening die hen helpt om wijs te worden uit hun mogelijkheden, hun rechten en 
hun plichten. In plaats van een frustrerend veelvoud aan organisaties die hen 
verschillende kanten optrekken, ervaren ze een samenwerkend veld dat hen dwingt 
tot keuzes, maar dat hen ook echte oplossingen kan bieden. En Lise heeft de 
bevrediging dat ze niet alleen tegen de bierkaai vecht, maar echt iets kan 
betekenen.  

7 Conclusie 
Van ICT-leveranciers kan en mag niet verlangd worden dat zij de overkoepelende  
belangen van de veiligheid van jeugdigen en de hulpverlening aan gezinnen 
behartigen. Dat is een lange-termijnverantwoordelijkheid die berust bij de overheid 
als vertegenwoordiger van de samenleving. Het is onze hoop dat de gemeenten in 
deze transitie niet alleen de initiële uitdaging van de uitvoering zullen aangaan, 
maar in gezamenlijkheid ook de structurele informatiseringproblemen erachter 
zullen aanpakken en zullen weten op te lossen. En we hopen dat daarbij het doel 
voorop blijft staan om de professionals, de jongeren en de ouders de informatie te 
geven die ze nodig hebben. 
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