
De toekomst van 
jeugdigen en de 
overheid 

door dr. D. Boonstra 

Jongeren en christen-dernocratie 

In een aantal artikelen in dit blad zijn verschi/lende Dr. D. Boonstra (1939) rs als weten
schappeliJk hoofdmedewerker verbon
den aan de vakgroep politicologie van 
de VnJe Unrversrteit. HiJ is daarnaast 
vice-voorzitter van de Raad voor het 
Jeugdbelerd en plv lid van het Provin
ciaal Overleg WelzrJn van de provrncre 
Zuid-Holland 

thema 's behandeld die met name voor jongeren relevant 
zijn. In dit artikel wordt een aanzet gegeven voor het 
formuleren van uitgangspunten voor een jeugdbeleid. 

Heden ten dage draagt de overheid grote 
verantwoordelijkheid voor jeugdigen. Via re
gelgeving en financiering wordt een om
vangnjk en veelvormig voorzieningenpatroon 
voor jeugdigen in stand gehouden. Op som
mige terreinen is het beleid specifiek gericht 
op jeugdigen of groepen jeugdigen, bijvoor
beeld jeugdhulpverlening en kinderbescher
ming; op andere terreinen is het beleid ge
richt op sectoren, bijvoorbeeld de sociale 
zekerheid, de werkgelegenheid, de gezond
heidszorg, maar heeft dit beleid verstrekken
de gevolgen voor de positie van jeugdigen. 
In al deze situaties is er sprake van jeugdbe
leid, dat wil hier zeggen, beleid van de over
heid dat directe gevolgen heeft voor de per
soonlijke ontwikkeling en/of maatschappelij
ke positie van jeugdigen. 1 

Bij het nadenken over dit jeugdbeleid wor
den we voor vragen gesteld als: 'welke 
plaats dienen jeugdigen te hebben in onze 
samenleving?' en 'welke plaats hebben ze 
nu?'; 'wat dient de taak van de overheid te 
zijn op dit terrein' en 'wat doet de overheid 
nu?'. Vragen die beantwoord moeten wor-
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den alvorens men beleid kan beoordelen en 
ontwikkelen. Vragen die vanuit onze mens
en maatschappijbeschouwing en politieke 
overtuiging doordacht moeten worden. 
In een drietal beleidsnota's hebben CDA
bewindslieden, vanuit verscheidene invals
hoeken, hoofdlijnen geschetst voor het door 
hen te voeren beleid: de Nota Jeugdbeleid 
van 1969 (minister Klompe in het kabinet-De 
Jong), de Raamnota Jeugdbeleid van 1980 
(staatssecretaris Kraaijeveld-Wouters in het 
kabinet-Van Agt) en de Nota Jeugdbeleid 
van 1984 (ministers Brinkman en de Koning 
in het kabinet-Lubbers). 
Het is niet de bedoeling deze nota's hier te 
bespreken. Deze bijdrage beoogt veeleer 
een referentiekader aan te geven van waar
uit het door de overheid te voeren beleid -
en dus ook de genoemde nota's - onder
vraagd kan worden. We nemen ons voor 
enkele uitgangspunten te formuleren voor 

1 Jeugdbeleid voor gelijkheid en groei, pag. 1 3-14. Advies 
van de Raad voor het Jeugdbeleid. Den Haag 1984. 
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het door de overheid te voeren beleid ten 
aanzien van jeugdigen in onze samenleving. 
Wij Iaten ons daarbij inspireren door het 
Program van Uitgangspunten van onze 
partij. 

Uitgangspunten voor beleid 
Jeugdigen zijn geen volwassenen. Zij verke
ren in een grooi- en ontwikkelingsfase. Ten 
gevolge hiervan verkeren zij voor een groot 
deel in een situatie van afhankelijkheid. 
De groei naar volwassenheid vindt in fasen 
plaats. Afhankelijk van de fase waarin zij 
verkeren, verdienen jeugdigen bescherming, 
verzorging, opvoeding, hulp en mogelijkhe
den om zich te ontwikkelen. De overgang 
van jeugd naar volwassenheid wordt gemar
keerd door het bereiken van verworvenhe
den die in onze samenleving de status van 
volwassenen symboliseren: het hebben van 
een betaalde baan, het duurzaam samenle
ven, het beschikken over een eigen woon
ruimte en het mogen uitoefenen van sociale 
en burgerlijke rechten. 
Hoe waarderen wij die jeugdsituatie? 

Volwaardig en gelijkwaardig 
Volwassenheid is iets anders dan volwaar
digheid. Het erkennen van het toegroeien 
naar volwassenheid betekent niet dat jeugdi
gen dus onvolwaardige mensen zijn. Jeugdi
gen zijn geen onvolledige mensen die eerst 
aangevuld, ingevuld en opgevuld moeten 
worden voordat zij serieus genomen kunnen 
worden. 
In het denken over jeugdigen wordt dikwijls 
impliciet uitgegaan van een dichotoom 
schema: jeugdigen versus volwassenen, 
waarbij volwassenen worden gezien als vol
tooid, klaar en af en jeugdigen per definitie 
als onvolwaardig. Alsof de ontwikkeling van 
mensen stopt als zij 21 jaar zijn, als zij ge
trouwd zijn en/of een baan hebben. Vol
waardig mens worden is een levenslang pro
ces van vallen en opstaan. Jeugdigen zijn 
weliswaar niet volwassen, maar wei volwaar
dig. Even volwaardig als volwassenen. Wat 
dat betreft is er sprake van gelijkwaardig
heid. 
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In ons Program van Uitgangspunten worden 
in dit verband behartenswaardige stellingen 
betrokken. 'Zolang enigerlei groep of indivi
du niet verzekerd is van de fundamentele 
gelijkwaardigheid zal het CDA onafgebroken 
ijveren voor het bereiken daarvan.' In het 
verlengde hiervan citeren wij het volgende: 
'Hoezeer ze (d.w.z. mensen, DB) onderling 
van elkaar kunnen verschillen: het in beleid 
erkennen van hun volstrekte gelijkwaardig
heid, het verwerpen van elke vorm van dis-

' Jeugdigen zijn geen 
onvolledige mensen die 
eerst aangevuld, 
ingevuld en opgevuld 
moeten worden. , 

criminatie, is een dwingende eis waaraan wij 
elke overheid binden'. 2 

Gelijkwaardigheid is wat anders dan gelijk
heid, en ongelijkheid kan aanleiding geven 
tot ongelijke behandeling. Waar slaat een 
gerechtvaardigde ongelijke behandeling om 
in discriminatie? Naar onze opvatting is er 
van discriminatie sprake indien op grond van 
een niet-relevant criterium tot een ongelijke 
behandeling wordt overgegaan. 
Is leeftijd een relevant criterium? Op zichzelf 
genomen niet, netzomin als geslacht, ras, 
geaardheid, afkomst, economische positie of 
overtuiging. Pas als duidelijk is dat een leef
tijdsgrens samenvalt met het niet bezitten 
van bepaalde verworvenheden die nodig 
worden geacht voor het vervullen van een 
sociale rol, is het geoorloofd op grond van 

2. 1-'rogram van Uitgangspunten van het Christen Oemo
cratisch·Appel, pag. 19 en 21. 
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leeftijd onderscheid aan te brengen. Bij het 
hanteren van leeftijdsgrenzen in onze regel
geving spelen praktische overweg1ngen na
tuurlijk ook een rol. Een leeftijd is objectief 
vast te stellen, andere hoedanigheden vaak 
niet. Hoe 'praktisch' de Nederlandse wetge
ver in dit alles is, blijkt uit het onderzoek van 
de Raad voor het Jeugdbeleid naar leeftijds
grenzen in de belangrijkste wetten die de 
maatschappelijke positie van jeugdigen re
gelen. Het gaat om meer dan duizend artike
len3 AI te snel en al te gemakkelijk wordt de 
leeftijd als een adequate indicator aangeno
men. Bij het invoeren van een leeftijdsgrens 
als criterium, staat de overheid voor de plicht 
aan te tonen dat deze leeftijdsgrens een 
adequate indicator is voor het bezitten - of 
juist niet bezitten - van bepaalde hoedanig
heden. Anders staat zij onder de ernstige 
verdenking van het plegen van discriminatie. 
De erkenning van gelijkwaardigheid en de 
volwaardigheid van jeugdigen in onze sa
menleving, heeft implicaties en consequen
ties voor het te voeren beleid. Het impliceert 
dat een belangrijk deel van het te voeren 
jeugdbeleid onderdeel zal uitmaken van 'al
gemeen beleid'. Geen specifiek categoraal 
jeugdbeleid, maar algemeen functioneel en/of 
sectoraal Ueugd)beleid. Het behoort in onze 
ogen dan wei zo te zijn, dat elk beleidsvoor
nemen onderzocht dient te worden op de 
gevolgen die het kan hebben voor jeugdi
gen. lndien deze gevolgen als onwenselijk 
worden beschouwd, dienen aanvullende 
maatregelen en voorzieningen te worden ge
troffen. 
De vraag kan worden gesteld of er dan 
eigenlijk nog wei behoefte is aan een coordi
nerend minister voor het jeugdbeleid. Gelet 
op het belang van een verantwoorde ontwik
keling van de jeugdige generatie voor de 
toekomst van onze samenleving, is het te 
verdedigen dat jeugdbeleid bijzondere aan
dacht van de regering heeft. Deze bijzondere 
aandacht behoeft niet te worden geconcreti
seerd in een specifiek categoraal jeugdbe
leid, maar in een samenhangend intersecto
raal jeugdbeleid. Tot de taak van de coordi
nerend minister behoort er voor te zorgen 
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dat de maatregelen en voorzieningen die in 
het kader van het aanvullende categorale 
en/of sectorale beleid worden getroffen, voor 
jeugdigen een samenhangend en consistent 
geheel vormen die recht doen aan de uit
gangspunten voor het jeugdbeleid. 

Afhankelijkheid, zelfstandigheid en verant
woordelijkheid 
Het erkennen van gelijkwaardigheid van 
jeugdigen kan op gespannen voet komen te 
staan met het ervaren van hun positie van 
afhankelijkheid. 
Jeugdigen vormen een heterogene catego
rie. We hebben het immers over peuters, 
kleuters, kinderen, jongeren en jong-volwas
senen. Die heterogeniteit kan op verschillen
de manieren in kaart worden gebracht. Men 
kan differentieren naar fysieke en geestelijke 
ontwikkeling en naar de aard van de relaties 
met anderen 4 In al deze differentiaties wordt 
er vanuit gegaan dat, naarmate men ouder 
wordt, de afhankelijkheid afneemt en de zelf
standigheid toeneemt. Bij zelfstandigheid 
denken wij hier aan het vermogen om zon
der toestemming van anderen zelf te bepa
len wat men wil: het zelf kunnen tnnchten van 
de eigen leefsituatie. Zelfstandigheid is ech
ter niet aileen, zonder toestemming van an
deren kunnen bepalen wat men gaat doen. 
Complementair aan zelfstandigheid is het 
zonder hulp van anderen kunnen dragen van 
de gevolgen van de zelf genomen beslissing. 
De groei naar zelfstandigheid blijkt vooral uit 
het toenemend aantal terreinen waarop men 
zelfstandig een beslissing kan, en soms 
moet nemen. Ook een kleuter van vter jaar 
kan zelfstandig beslissen. Het aantal terrei
nen waarop hij/zij dat mag doen, is maar 
gering in aantal. Daar staat overigens tegen
over dat wij kinderen soms wei als volwasse
nen behandelen. Zodra een kleuter van vier 
jaar buiten gaat wandelen, wordt hij/zij wei 
als een zelfstandige verkeersdeelnemer be
schouwd. 

3. Welten op /eeftijd, Den Haag 1984. 
4. Zre o.a. Tussen droom en daad. Erndrapport van de 

IWAP.V., pag. 11 RijSWijk 1984 
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De begrippen afhankelijkheid en zelfstandig
heid zijn in dit artikel op een bepaalde wijze 
ingekleurd. In de kleurstelling van processen 
van besluitvorming. Zelfstandigheid staat 
echter niet los van de erkenning van afhan
kelijkheid in de zin van verbondenheid. Men
sen Ieven in relaties; worden oas mens in 
hun contacten met medemensen. Zijn ver
bonden met e:kaar en met God. Besef van 
deze afhankelijkheid - verbondenheid - is 
een noodzakelijke voorwaarde voor zelfstan
digheid. Daarover moet geen misverstand 
ontstaan. Zelfstandigheid is geen eufemisme 
voor egocentrisme. Een pleidooi voor het 
toegroeien naar zelfstandigheid is geen ver
kapte oproep tot een streven naar een 'ik
cultuur'. 
In onze samenleving gaat het er om, dat 
jeugdigen in staat worden gesteld toe te 
groeien naar het dragen van verantwoorde
lijkheid. Ons Program van Uitgangspunten is 
daar heel duidelijk over. 'De mens is een 
verantwoordelijk wezen, aangesteld en toe
gerust om Gods medearbeider te zijn in Zijn 
schepping' 5 Verantwoordelijkheid omvat in 
ieder geval zelfstandigheid. Men kan aileen 
ter verantwoording worden geroepen als 
men zelf een beslissing heeft kunnen ne
men. De mens kan aileen zinvol op zijn 
verantwoordelijkheden worden aangespro
ken als hij bezien wordt als een producent 
van gevolgen en niet als een produkt van 
oorzaken. 
Verantwoordelijkheid veronderstelt allereerst 
het kunnen dragen van de gevolgen van een 
beslissing. Men moet jeugdigen dan wei de 
mogelijkheden bieden om de consequenties 
te kunnen dragen. Het is maatschappelijk 
immoreel jonge mensen het recht op zelf
standige huisvesting toe te kennen, maar ze 
tegelijkertijd bijna de mogelijkheden te ont
houden een voldoende inkomen te verwer
ven waardoor zij dat recht kunnen effectu
eren. 
In dit verband wijzen wij op de constatering 
van de Raad voor het Jeugdbeleid, dat er 
sprake is van een verlengde adolescentiepe
riode. Groepen jongeren worden door het 
ontbreken van een uitzicht op een betaalde 
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baan, door een verlaging van sociale-zeker
heidsuitkeringen en door onbetaalbare huis
vesting gedwongen bij hun ouders te wonen 
en aldus tot de jeugdfase te blijven behoren. 
De verantwoordelijkheid die zij psychisch en 
emotioneel zouden kunnen dragen, kan niet 
in praktijk worden gebracht omdat de mid
delen ontbreken die het hun mogelijk zou
den maken de gevolgen van zelfgenomen 
beslissingen te dragen. 6 

Verantwoordelijkheid heeft nog een dimen
sie. We wezen daar reeds op toen we schre
ven over zelfstandigheid. Er is niet aileen 
sprake van een verantwoordelijkheid voor 
zichzelf, maar ook van een verantwoordelijk
heid voor anderen, voor de samenleving als 
geheel. Het veronderstelt ook dat je bereid 
bent en in staat voor anderen te zorgen. 
Worden in het maatschappelijk Ieven en in 
het beleid jeugdigen wei genoeg mogelijkhe
den geboden om verantwoordelijkheid te 
dragen voor de samenleving? Boeschoten 
heeft in zijn artikel er op gewezen dat er 
genoeg jongeren zijn die zich mee verant
woordelijk voelen voor de samenleving, maar 
dat er van alles gebeurt zonder dat zij er 
enige greep of invloed op hebben en dat dat 
kan leiden tot vervreemding. 7 Te snel wordt 
misschien wei gezegd dat ze toch geen 
verantwoordelijkheid willen dragen. Verant
woordelijkheid dragen kun Je het beste leren 
door verantwoordelijk gesteld te worden. 
Zolang wij nog van mening zijn dat de ver
antwoordelijkheid voor de samenleving in 
belangrijke mate tot uitdrukking kan worden 
gebracht door het hebben van een baan, 
plaatsen wij grate groepen jongeren buiten 
spel. De gevolgen daarvan zijn o.a. door 
Matthijssen in zijn artikel over 'Jongeren en 
werk-loosheid' duidelijk belicht. 8 

Ook deze visie op de verantwoordelijkheid 
en zelfstandigheid van jeugdigen in onze 

5. PvU. pag. 22. 
6. Jeugdbeleid, voor gelijkheid en groei, pag. 18. 
7. M.G. Boeschoten, Jongeren, geloof en politiek, in: Chris

ten Oemocratische Verkenningen 1985, nr. 3, pag. 122-129. 
8. A Matthijssen, Jongeren en werk-loosheid, in: Christen 

Democratische Verkenningen 1984. nr. 10, pag. 513-522. 
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samenleving heeft implicaties en conse
quenties voor het te voeren jeugdbeleid. Een 
deel van het te voeren beleid zal gericht 
dienen te zijn op het toerusten tot verant
woordelijk deelnemer aan onze samenleving 
en daarmee op het toegroeien naar en mo
gelijk maken van zelfstandigheid. 

Afhanke/ijkheid, hulpbehoevendheid en be
schermwaardigheid 
Zoeven stelden wij dat het er om gaat dat 
jeugdigen zich kunnen ontwikkelen tot ver
antwoordelijke deelnemers aan onze sa
menleving. Het maatschappelijk einddoel 
van een jeugdfase. Als dat doel eenmaal 
bereikt is, behoort men niet meer tot de 
wereld van jeugdigen, maar tot de wereld 
van volwassenen. 
Daar gaat echter een lange weg aan vooraf. 
Lang niet aile jeugdigen zullen dit einddoel 
zomaar bereiken. Soms zijn er extra voor
zieningen nodig. Wij denken in dit verband 
bijvoorbeeld aan voorzieningen en maatre
gelen op het terrein van de kinderbescher
ming, aan preventieve jeugdgezondheids
zorg, aan medische kleuterdagverblijven, 
aan Jongeren Advies Centra. Op grand van 
hun afhankelijkheid en op grond van hun 
psychische en fysieke ontwikkeling, hebben 
jeugdigen in onze ogen recht op bescher
ming. Wij denken hier vooral aan jonge kin
deren. 
In ons Program van Uitgangspunten wordt 
gesproken over de beschermwaardigheid 
van het menselijk Ieven. Daarbij wordt pri
mair gedacht aan ongeborenen, gehandi
capten en naar het einde neigende levens. 9 

Ons inziens moet daarbij ook worden ge
dacht aan jonge Ievens. Ook jonge Ievens 
verdienen bescherming, opdat zij zich zon
der al te grate problemen kunnen ontwikke
len in een verantwoorde richting. 
Het woord 'bescherming' verdient hier enige 
toelichting. Het roept associaties op met 
'tegenhouden van', 'verhinderen dat' of 
'voorkomen dat', met verbodsbepalingen. In 
de context van dit artikel heeft bescherming 
echter een meer brede betekenis. Het omvat 
ook hulpverlening, ondersteuning en preven-
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tie. Het is als het aanreiken van een paraplu. 
Een 'regenscherm' voorkomt niet dat het 
gaat regenen. Wei kan het er voor zorgen 
dat je enigszins beschut door de regen kunt 
lopen. Afhankelijk van de kwaliteit van het 
regenscherm en de heftigheid van de plens
bui, bereik je droog of nat het gestelde doel. 
Voor het door de overheid te voeren jeugd
beleid heeft deze visie op de jeugdfase ten 
gevolge, dat een deel van het jeugdbeleid 
gericht dient te zijn op bescherming van 
jeugdigen tegen die situaties die bedreigen 
of verhinderen dat zij zich kunnen ontwikke
len tot verantwoordelijke deelnemers aan 
onze samenleving. 

Samenvattend: 
Het door de overheid gevoerde en te voeren 
beleid kan nu vanuit een drietal invalshoeken 
worden ondervraagd. 

1 . - In hoeverre wordt in het beleid uitge
gaan van de erkenning van de gelijk
waardigheid van jeugdigen? 

- Welke steekhoudende argumenten 
worden naar voren gebracht indien 
van die gelijkwaardigheid wordt afge
weken? 

- Welke aanvullende maatregelen wor
den getroffen als die gelijkwaardigheid 
in de knel komt? 

2. - In hoeverre is het beleid gericht op het 
doen toegroeien van jeugdigen naar 
verantwoordelijkheid? 

- Worden jeugdigen ook in staat gesteld 
die middelen te verwerven en die posi
ties te verkrijgen die het hun mogelijk 
maken aan hun verantwoordelijkheid 
gestalte te geven? 

3. - In welke mate wordt de ontwikkeling 
en positie van jeugdigen bedreigd en 
in hoeverre wordt dan rekening ge
houden met de beschermwaardigheid 
vanjonge Ievens? 

9. PvU, pa(J 18. 
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Complementaire verantwoordelijkheden 
Tussen overheid en jeugdbeleid- zeker daar 
waar het gaat om de ontplooiing van jeugdi
gen- bestaat een spanningsvolle relatie. De 
term 'staatspedagogiek' wordt in een dis
cussie over deze relatie al snel in de mond 
genomen. Stelt ons Program van Uitgangs
punten niet dat de ouders en/of verzorgers 
primaire verantwoordelijkheid dragen voor 
de opvoeding van hun kinderen? 
Het lijkt ons van belang dat de verantwoor
delijkheid van de overheid enerzijds en de 
verantwoordel1jkheid van andere sociale ver
banden anderzijds, nog eens fundamenteel 
wordt doordacht. We zijn daar als partij nog 
niet uit. 
Allereerst stellen we dat de overheid en de 
sociale verbanden elk een authentieke en 
geen van elkaar afgeleide verantwoordelljk
heid hebben. Het is in onze visie n1et zo dat 
de verantwoordelijkheid van het particul1er 
initiatief - de georganiseerde wijze waarop 
burgers het omz1en naar elkaar in prakt1jk 
kunnen brengen - een afgeleide is van die 
van de overheid. '0 Wei z1jn normen die voor 
het overheidshandelen gelden en het karak
ter van het p.i. niet aantasten, ook van toe
passing voor het handelen van dit particulier 
init1at1ef. Bljvoorbeeld: behoorlijk bestuur, de
mocratische besluitvorming en verantwoor
dingsplicht. Maar er is sprake van een com
plementaire verantwoordelijkheid. 
Essent1eel IS de vraag waaruit de eigen ver
antwoordelijkheld van de overheid in con
creto bestaat. Naar onze mening is daar 
geen eenduidig antwoord op te geven. Oat 
hangt af van de situatie. In sommge s1tuaties 
zal zij inbreuk moeten maken op de verant
woordelijkheid van anderen (bijvoorbeeld biJ 
een ontheffing uit de ouderl1jke macht); in 
andere situat1es zal zij de verantwoordelijk
heid van anderen moeten erkennen en ai
leen voorwaardenscheppend bezig kunnen 
zijn (biJVoorbeeld bij het verlenen van sub
sidie). 
Het zicht op een juiste relatie tussen over
heid enerzijds en andere maatschappelijke 
verbanden anderz1jds, wordt emstig vertroe
beld door de vaak verregaande financiele 
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afhankelijkheid van deze verbanden van de 
overheid. In een tijd waarin terecht grote 
nadruk wordt gelegd op het terugdringen 
van de overheidsuitgaven, loopt een discus
sie over de verantwoordelijkheid van de 
overheid al snel uit op een discussie over het 
bestaansrecht van een bepaalde organisatie 
of voorziening. De discussie voltrekt zich 
dan langs lijnen van 'wei verantwoordelijk
held' versus 'geen verantwoordelijkheid' en 
dus geen financiele ondersteuning. En dit 
betekent meestal het afbouwen van een 
voorziening. Het gaat er juist om de weder
zijdse verantwoordelijkheden van elkaar te 
ondersche1den en daar op een adequate 
wijze gestalte aan te geven. Natuurlijk, het op 
elkaar afstemmen van verantwoordelijkhe
den is gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
Met het afschuiven van verantwoordelijkhe
den, bijvoorbeeld naar het gezin, kiest men 
echter voor een te gemakkel1jke en principi
eel onJuiste oplossing. 
Vervolgens stellen we, dat het tot de taak 
van de overheid behoort er voor te zorgen 
dat mensen de gelegenheid krijgen hun ver
antwoordelijkheid te beleven. Zo behoort het 
o.a. tot de verantwoordel1jkheid van de over
held, ouders in de gelegenheid te stellen hun 
opvoedingsverantwoordelijkheid waar te 
maken. In concreto betekent dit het mogelijk 
maken van adequate voorzieningen op het 
terre1n van opvoedingsondersteuning, bij
voorbeeld kinderdagverblijven. 
Het behoort ook tot de taak van de overheid 
op te komen voor de kwetsbaren in de 
samenleving. In dit verband jeugdigen, die 
door een opeenstapeling van problemen in 
een situatie van achterstand verkeren. We 
verwijzen nog eens naar de artikelen van 
Matthijssen, en Berhitu en Boonstra. 11 Oat 
op dit terrein relatief veel door de overheid 

10. J. van Es ea., De verhouding tussen overheid en parti
culler initiatief op het welzijnsterrein. in: Bestuursforum. 
oktober 1982. pag. 289 
11 z1e noot 8 en F. Berhitu en G.A. Boonstra. Etnische 
JOngeren in Nederland, in het bijzonder in het onderwijs. in: 
Christen Democratische Verkenningen 1 984. nr. 11 , pag. 
566-576. 
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wordt ondernomen. blijkt uit de rnaatregelen 
die in de Nota Jeugdbeleid worden ge
noemd in het hoofdstuk: 'Geconcentreerde 
inspanning voor bepaalde doelgroepen': 
zeer jeugdige schoolverlaters; schoolverla
ters rnet lage opleiding; randgroepjongeren; 
jongeren uit minderheidsgroepen; ex-drug
verslaafden. 12 Speciale aandacht voor deze 
groepen jeugdigen is zeker op zijn plaats. 
Het gevaar is echter niet denkbeeldig dat 
pas beleid gevoerd gaat worden als iets tot 
een 'probleemgeval' is uitgegroeid en dat 
een dergelijk doelgroepenbeleid wordt ge
voerd ten nadele van algerneen beleid. 
De Raad voor het Jeugdbeleid constateert in 
zijn cornrnentaar op de Nota Jeugdbeleid 
van 1984, dat op dit rnoment het gecentrali
seerde doelgroepenbeleid financieel ten 
koste gaat van de gedecentraliseerde alge
mene voorzieningen. 13 

Het rnoet niet zo zijn dat de overheid - met 
een beroep op de eigen verantwoordelijk
heid van de natuurlijke samenlevingsverban
den - geen verantwoordelijkheid rneer w11 
dragen voor 'norrnale' jeugdigen, rnaar ai
leen voor jeugdigen die in een kwetsbare 
situatie verkeren. Dan roept het beleid 
nieuwe probleemgroepen op die dan ook 
weer extra aandacht behoeven. Bescherm
waardigheid omvat ook preventie. 

Concretisering van het beleid 
Wij hebben in deze beschouwing aileen al
gemene beleidsuitgangspunten geformu
leerd. Daarmee zijn weer natuurlijk niet. Het 
komt er op aan deze uitgangspunten in con
crete maatregelen en voorzieningen te ver
talen. 
Als wij jeugdigen serieus willen nemen in ons 
politiek bezig zijn, zullen wij hun duidelijk 
moeten rnaken wat zij van ons kunnen ver
wachten. Daar hebben zij recht op. De ge
loofwaardigheid van onze intenties staat of 
valt rnet de rnate van concreetheid en het 
realiteitsgehalte van de voorgestelde be
leidsmaatregelen. 
Oat betekent niet automatisch dat er een 
aparte 'jeugdparagraaf' geschreven rnoet 
worden. Oat zou eerder de ongelijkwaardige 
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positie van jeugdigen in onze sarnenleving 
benadrukken. Het betekent wei dat aange
geven moet worden welke consequenties 
de voorgestelde maatregelen voor jeugdigen 
hebben en op welke wijze ongunstige effec
ten vermeden kunnen worden. Het zal niet 
meevallen dat voor het verkiezingsprogram
ma uit te werken. Jeugdbeleid voeren blijft 
een geweldige uitdaging. Minister Brinkman 
kan daarover meepraten. 

12. Jeugdbeleid, pag. 22-35, Tweede Kamer. 1983-1984, 
18.545, nr. 2 
13. Onvoltoo1d tegenwoordig Jeugdbele1d, pag. 7. Berich
ten, kommentaren, reakties van de Raad voor het Jeugdbe
leid, nr. 28, Amsterdam 1985. 
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