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Over het gebrek aan een samenhangend jeugdbeleid 

Door Jacquelien de Savo rnin Lohman 

H
et is begrijpelijk dat naarmate 
het overheidsbeleid uitbreidt, de 
vraag naar samenhang en af

stemming van de diverse beleidsinspan
ningen toeneemt. Voor wat betreft het ou
derenbeleid begint dit enigszins te luk
ken. Het jeugdbeleid heeft de laatste de
cennia ook een aantal vorderingen ge
maakt. Zo brengt de Wet op de Jeugd
hulpverlening (1991) samenhang in de re
sidentiële voorzieningen en geeft de nota 
Regie in de Jeugdzorg een kader voor de 
afstemming van de ambulante hulpverle
ning. In dit artikel zal ik betogen dat zo
lang de verschillende beleidscircuits, die 
zich met jongeren bezig houden, geschei
den blijven opmarcheren een samenhan
gend jeugdbeleid niet van de grond zal ko-

De Savornin Lohman toont wordt dit op een klein miljard begroot. 
Onderwijs wordt daar dan nog niet eens 
in meegenomen. Mislukt bij kinderen de 
onderwijsloopbaan, dan kost dat de ge
meenten handen vol geld. Voor de adoles· 
centen moet de Jeugdwerkgarantiewet 
een oplossing brengen, maar daarover zijn 
de berichten niet erg hoopgevend. Een 
derde van de jongeren zit thuis met een 
zogenaamd schijncontract. Scholen zijn 
van cruciaal belang om kinderen met 
sterk verschillende achtergrond te inte· 
greren in de samenleving. De zogenaamde 
ZMOK-scholen (Zeer Moeilijk Opvoedbare 
Kinderen) vervullen daarbij een cruciale 
rol. Zo vertelde de Amsterdamse leer· 
plichtambtenaar Kok . aan een redacteur 

ons een triest beeld van het 
jeugdbeleid in Nederland. 
De hulpverleningsinstanties 

binnen welzijn en justitie 
fungeren als gesloten circuits. 
Enige regie ontbreekt, zowel 
van de kant van de politiek 
als van de overkoepelende 

instanties. Een pleidooi 
voor integratie. 

. -------------------------e 

men. Er is sprake van een impasse in het jeugdbeleid, ondanks de 
goede beleidsvoornemens. Verkokering van jeugdzorg blijkt een 
hardnekkig fenomeen, dat om een consequente aanpak van twee 
kanten vraagt: top-down (politiek: regering en parlement) en bot
tom-up (uitvoerenden: werkers en management). 

Het jeugdbeleid nu: verkokering en toenemende 
repressie 

Vrijwel elk beleidsterrein heeft te maken met jongeren. Sociale 
zaken (Kinderbijslag, Jeugdwerkgarantiewet), gezondheidszorg, 
onderwijs, justitie; allemaal hebben zij, de één wat meer dan de 
ander, ook kinderen als klant. Toch wordt Jeugdbeleid meestal 
verengd tot welzijnsbeleid. Jongerenbeleid is een weinig prestigi
eus terrein, waar het parlement dan ook verhoudingsgewijs wei
nig tijd aan besteedt. Zodra een breder perspectief wordt gehan
teerd, zoals bijvoorbeeld in het rapport van de Taskforce Ter 
Veld, Plaatsmaken, (1994), wordt het terrein interessanter, al
leen al door het totaalbedrag dat aan jongeren wordt uitgegeven. 
Voor de drie deelsectoren Volksgezondheid, Welzijn en Justitie 

Jacquelien de SavoTllin Lohman is hoogleraar orthopedagogiek aan de 
Universiteit van Amsterdam en oud-lid Eerste Kamer voor D66 
(1) A.van Montfoort , Jeugdzorg tussen markt en regie. In, Sociale 
Interventie, 4 (1994), p151 ev 

van het Parool dat hij regelmatig meldin· 
gen binnen krijgt van kinderen, die met scharen door de klas 
gooien, stelen, of de juf bijten. 
Onlangs wees de minister van Justitie Winnie Sorgdrager, bij de 
uitreiking van de Hein Roethof-prijs, op deze samenhang. Zij ci· 
teerde de criminoloog Del Bearle (1891) : "Voor elke school die 
wordt geopend kan een gevangenis worden gesloten." Het is een 
oud recept: liever preventie dan repressie. En toch is onder de 
fraai-klinkende slogan weer samen naar school beleid in gang ge· 
zet, dat het relatief dure speciaal-onderwijs sterk terug moet 
dringen. Moeten wij uit het feit dat er nu 3000 nieuwe cellen voor 
jeugdigen worden gebouwd, terwijl het speciaal onderwijs wordt 
afgebroken, afleiden dat de ontwikkeling in tegenovergestelde 
richting gaat? Van preventie naar repressie? De recente wijzigin. 
gen in het jeugdstrafrecht (o.a. zwaardere maximum gevangenis· 
straf), de strafbaarstelling van schoolverzuim in de Leerplichtwet 
en de voorstellen vervat in de justitiële nota Met de neus op de 
feiten (1994) gaan allemaal in de richting van een toenemend re
pressief beleid. De cijfers wijzen in dezelfde richting: het aantal 
jeugdigen dat een gevangenisstraf krijgt opgelegd, neemt relatief 
toe. De civielrechtelijke dwangmaatregel van ondertoezichtstel· 
ling is de laatste jaren sterk gestegen. Het aantal residentiële 
plaatsen in de vrijwillige sector is de laatste jaren met 20 procent 
gedaald, terwijl de druk op de justitie-sector toeneemt (1). 
De bezetting van gevangenissen en tehuizen bestaat merendeels 
uit kinderen van minderheidsgroepen (Turkse, Marokkaanse, Su· 

-----------------------------------26 -----------------------------------
IDEE - JULI '96 

rinali 
in de 
lang 
jeug( 
menl 
lenin 
den ' 
1974 
menl 
haar 
gend 
schei 
vrijVl 
gemE 
vanu 
gezir 
maal 
Deh 
de bi 
hulp 
gena 
zijn, 
vind 
heid 
geha 
dat ' 
kwa 
ter 1 

vraa 

(2) 11 
(3)1 
le"in 



rinaamse afkomst). Voor de integratie van allochtone jeugdigen 
in de Nederlandse samenleving is preventie dus van cruciaal be
lang en dat begint met een goede afstemming tussen justitie en 
jeugdhulpverlening. Toch is het nog steeds niet gelukt om een sa
menhangend beleid te ontwikkelen tussen de vrijwillige hulpver
lening (gezondheidszorg en welzijn) en de jeugdbescherming (ra
den voor de kinderbescherming, gezinsvoogdij, pleegzorg). Sinds 
1974 (de Knelpuntennota van WVC) wordt voor een dergelijk sa
menhangend beleid gepleit. In 1976 kwam de commissie Mik met 
haar advies, Jeugdhulpverlening, op weg naar een samenhan
gend beleid. Nu, twintig jaar later kunnen wij constateren dat de 
scheidslijnen tussen deze twee circuits niet zijn opgeheven. De 
vrijwillige hulpverlening is gedecentraliseerd naar provincie en 
gemeenten, terwijl de jeugdbescherming nog een centrale regie 
vanuit Justitie heeft. Het beleidsvoornemen was om in 1996 de 
gezinsvoogdij-instellingen te decentraliseren naar de regio's, 
maar dat plan is inmiddels voor langere tijd in de ijskast gezet. 
De hier geschetste ontwikkeling staat in schrille tegenstelling tot 
de beleidsdoelstellingen, die onder andere in de wet op de Jeugd
hulpverlening zijn neergelegd. Daarin geldt als vuistregel het zo
genaamde zo, zo, zo beleid. Hulpverlening moet zo licht mogelijk 
zijn, zo kort mogelijk duren en zo dicht mogelijk bij huis plaats
vinden. Pas als dat mislukt komt Justitie in beeld. In werkelijk
heid heeft maar een klein deel van de justitie-klantjes contacten 
gehad met de hulpverlening (2). Een recent onderzoek laat zien 
dat 70 procent van de justitieklantjes, die voor de kinderrechter 
kwamen, psychische stoornissen vertoonde, terwijl door de rech
ter voor maar 15 procent een observatieonderzoek werd aange
vraagd (3). 

(2) E.M. ScllOlte e.a.Probleemgedrag en interve/ltie, Leiden DSWO, 1992. 
(3) TIt.A.Il. Doreleijers, Diagnostiek tussen jeugdstrafrecht e/l hulpver
kni"g, Amhem, 1995 

Nu zit de jeugdzorg na
tuurlijk ook niet op psy
chologisering van de pro
blematiek te wachten. 
Wat ik slechts wil aan
geven is, dat er sprake is 
van een hardnekkige 
scheiding tussen de cir
cuits van hulp en recht 
met als netto-effect dat 
vooral sociaal zwakkere 
groepen met justitie In 

aanraking komen. 

Geïntegreerd beleid 
in plaats van meer 
beleid 

Ondertussen gaat de 
produktie van rapporten 
die pleiten voor integra
tie en samenhang in de 
jeugdzorg onverdroten 
voort (4). Nog onlangs 
stelt de regering in een 
adviesaanvraag over 

kwetsbare jongeren aan Professor C.J.M. Schuyt dat zij "jongeren 
die afglijden naar de marges van de samenleving binnen boord 
wil houden." (5). In het inmiddels uitgebrachte advies pleit 
Schuyt voor een integratiefbeleid. Samenhang dus. Niet meer be
leid, maar geïntegreerd beleid. 
Elke minister is op zijn of haar eigen terrein druk doende om be
leid te ontwikkelen voor jongeren die uit de boot vallen, maar de 
regie, vanuit een gezamenlijk referentiepunt ontbreekt. De Nota 
Regie in de jeugdzorg spreekt de wenselijkheid van regie uit, 
maar levert er geen regisseur bij. In het regeringsstandpunt 
(1995) worden de voorstellen uit deze nota grotendeels overgeno
men. Het jeugdbeleid moet op decentraal niveau (provincies, 
grote steden) vorm krijgen en de verkokering tussen gezondheids
zorg, justitie en jeugdhulpverlening moet worden doorbroken. In
strumenten zijn de organisatie van het hulp aanbod per regio in 
multi-functionele instellingen en één toegangsdeur tot de jeugd
zorg. De gemeenten moeten vooral een preventief jeugdbeleid 
gaan voeren. Het veld (de instellingen) moet deze handschoen op
pakken en 'maatschappelijk ondernemerschap' tonen. De bedrij
vigheid is groot, maar het overleg in de regio's is nog vrijblijvend. 
Het eerste Bureau Jeugdzorg moet nog worden geopend. Op het 
mislukken van het overleg staan geen sancties. Zolang de finan
cieringsstromen gescheiden blijven en grote delen (onderwijs, jus
titie) niet gedecentraliseerd worden, is het totstandbrengen van 

(4) Kort na elkaar verschenen de /lota i/ltersectomaljellgdbeleid, Jeugd 
verdient de toekomst, de /lota von het ministerie van. Justitie over de oon
pok von jeugdcrimilUditeit, Met de /leus op de feiten, en het mpport Plaats 
mokelI, op weg /laar goede jeugdzorg, 'von de zogellclllmde TaskForce 
jeugdilltipveriellillg. Adviezell vall de Notionole Rood voor de Volksgezolld,. 
heid Jeugdigen meI ernstige en meervoudige problemen, een vervolg op het 
mpporl Tussen slmffen en helpen. 
(5) Prof. CJ.M. Schuyt , K,velsbore jOlIgeren en hun toekomst, stllatsuitge
verij 1995 
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een geïntegreerd beleid een illusie. 
De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen laat zich 
niet onbetuigd. Minister Ritzen heeft onlangs een paar miljoen 
uitgetrokken voor een programma met als doelstelling Jongeren 
die opgroeien in een multiculturele samenleving duidelijk te ma
ken dat zij hun toekomst in eigen hand hebben'. Oftewel: "Vooruit 
kinderen, doe je best en het is jullie schuld als het niet lukt!' De
zelfde minister heeft onlangs de Leerplichtwet gewijzigd. Spijbe
len is voortaan een strafbaar feit voor jongeren vanaf 12 jaar. Dit 
ligt geheel in lijn met de verscherping van het jeugdstrafrecht. De 
wetgever heeft namelijk besloten dat jongeren vanaf 12 jaar mon
diger zijn. Een behoorlijke pedagogische onderbouwing van die 
gedachte ontbreekt. Tegelijkertijd worden jongeren juist langer 
op school vastgehouden. Het groeiend aantal jongeren dat zonder 
diploma de school verlaat (zo'n 80 000 per jaar) zou aanleiding 
moeten zijn om eens kritisch te kijken naar dit schoolsysteem. De 
overheid stelt wel dat marktprincipes efficiency moeten brengen, 
maar een bedrijf waarvan de klanten zo massaal afhaken, was al 
lang failliet gegaan. De hand in eigen boezem steken, is een 
vaardigheid waar beleidsmakers veelal moeite mee hebben. Lie
ver ontwikkelen zij specifiek beleid voor achterstandsgroepen, 
dan het eigen beleid tegen het licht houden op het creëren van 
achterstandsgroepen. Als het algemene onderwijsbeleid de komst 
van witte en zwarte scholen in de hand werkt, is het zaak dit be
leid te herzien, in plaats van kinderen te gaan vertellen dat zij 
hun toekomst in eigen hand hebben. 
Ook de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 
specifiek beleid ontwikkeld voor Jongeren met achterstanden, 
met psychische problemen en allochtone meisjes'. Dit krijgt vorm 
in de Jeugdwerkgarantiewet (JWG). In 1993 is de JWG gewij
zigd: deelname is nu verplicht. Bovendien is een voortraject van 
een half jaar ingevoerd, waarin deze jongeren: 'alsnog geschikt 
gemaakt moeten worden voor een jeugdwerkgarantieplaats'. Hoe 
dat moet? Daar krijgt de jeugdwerkgarantie-organisatie per 'pro
bleemjongere' geld voor. Dit bedrag zal waarschijnlijk opgaan aan 
organisatorische taken, want volgens de minister is de professio
nele hulp die deze jongeren nodig hebben toch al aanwezig en 
hoeft deze dus niet extra betaald te worden! Maar het vervelende 
is nu juist dat die hulp niet goed werkt, omdat de samenhang tus
sen de verschillende circuits ontbreekt. Een citaat van een uitvoe
rend werker: "Door het verplicht karakter kregen wij heel andere 
jongeren binnen: drugverslaafden, jongeren met veel schulden, 
ex-gedetineerden, daklozen .... Deze jongeren hadden veel meer 
nodig dan een werkervaringspIek. Onze netwerken strekken zich 
niet uit tot de RIAGG, het Centrum voor Alcohol en Drugs of de 
reclassering. En de jongeren die wij binnen kregen hadden dat 
wel nodig" (6). 
Zo blijft een ieder binnen zijn eigen circuit rondtollen. In Den 
Haag praat men graag over een 'sluitend jeugdbeleid'. Dat wil 
zeggen jongeren zitten Of op school, Of op hun werk. Wie daar niet 
inpast levert problemen op en behoort tot de categorie 'schooluit
val' (nota 'Vroegtijdig school verlaten') of 'leegloop' (Jeugdwerkga
rantiewet). Zelf voeg ik daar de gevangenis of jeugdinrichting als 
derde verblijfplaats aan toe, want als zij blijven spijbelen van 
school of werk, dan komt justitie in beeld. Maar de straffen zijn 

(6) Het Parool 21 jalluari 1995 

Fondslijst Stichting 
Wetenschappelijk Bureau D66 

• Brochures 

De veranderende rol van de politieke partijen, 1991, f15,
Duurzame Ontwikkeling, 1992, f19,50 
Referenda en politiek, 1993, f19,50 
De ruimte waarin wij leven, Jan Glastra van Loon, 
1994, f19,50 
Bestuurlijke Dilemma's, 1994, f19,50 

• Cahiers 

Relatie en huwelijk, 1991, f8,-
Denken over Democratie, van forum naar partnerschap, 
1993, f10,-
In Goede Banen, een analyse van het verschijnsel migratie, 
1993, f10,-
Ingrijpen in menselijk leven, 1994, f12,50 
Denken over een nieuw stelsel van gezondheiszorg, 
1994, f 10,-
Nieuwe prioriteiten in het buitenlands beleid, 1995, f12,50 
Op weg naar een pluriforme gezondheidszorg, 1995. flO,-

• Nota's 

Op zoek naar publiek, medianota, 1993, f5,
Inzet voor vrede, 1994, f12,50 
De PBO, Bestuurlijke vernieuwing in de agrarische sector, 
1995, f5,-

• Speciale uitgaven 

De open samenleving en haar vrienden, in gesprek met Jan 
Glastra van Loon, 1995, voor leden f29,50 
Technologie in politiek perspectief, 1996, f25,-
De waarde van de democratie, 1994, f2,50 
In de basis v.oorzien, debat over het basisinkomen, 
1996, f 12,50 
Inburgering en integratie in Nederland, 1996, f 7,50 

• Abonnementen op Idee (tijdschrift) 

Een jaarabonnement op Idee (6 nummers, verschijnt twee
maandelijks) kost f74,-. Inlichtingen en bestellingen: Weten
schappelijk Bureau D66, Noordwal 10, 2513 EA Den Haag. 
Tel. 070-356.60.66. Ma-do 09.00 - 17.00 uur. 

modern geworden. Alternatieve straffen voor jeugdigen bestaan 
uit verplicht naar school of verplicht werken en zo is de cirkel 
weer rond. Wat wij uiteindelijk zien is dat allerlei instanties druk 
bezig zijn hun eigen groep problematische jongeren heen en weer 
te schuiven tussen school, werk en justitie. Een kostbare merry· 
go-round. Hoe kan dit proces doorbroken worden? 
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Mogelijkheden op nationaal niveau 

Een voor de hand liggende gedachte is om te beginnen met het 
ontwikkelen van een consistente visie op wat kinderen nodig heb
ben op weg naar volwassenwording. Het is eigenlijk nogal vreemd 
dat dergelijke visies, en zelfs een debat over mogelijke visies, ont
breekt (7). Men houdt liever vast aan de fictie dat opvoeding het 
alleenrecht is van ouders, dan zich te verdiepen in de vraag wat de 
invloed van overheidsinterventies (crêches, scholen, voorlichtings
programma's, consultatiebureaus, pleegzorg) is en waar die uit 
zou moeten bestaan. In de parlementaire debatten over wetgeving 
die raakt aan de verhouding ouderslkinderenlstaat wordt toetsing 
aan principiële uitgangspunten vermeden. Brands-Bottema laat 
dit zien in haar interessante studie over de parlementaire discus
sies van 1878-1987 over de leerplichtwet, de kinderbeschermings
wetten, kinderarbeid en de vaccinatieplicht (8). Zij concludeert: 
"Sinds de Tweede Wereldoorlog onderscheiden partijen zich nau
welijks van elkaar. De inhoud van de argumentatie is meestal 
vaag. Ook ontbreekt er vaak een motivering. Weinig partijen heb
ben systematisch uiteengezet welke hun opvattingen zijn over 
kernbegrippen van het jeugdrecht, zoals de ouderlijke macht en de 
positie van de minderjarigen." (9). 
Het ziet er niet naar uit dat deze houding in de toekomst zal ver
anderen. Nederlanders zijn huiverig voor elke suggestie van 
'staatsopvoeding', getuige ook de doodgelopen normen- en waar
dendiscussie (10). 
Daarom is een pragmatische aanpak nodig. Vandaar mijn voorstel 
om op landelijk niveau alle lopende inspanningen en programma's 
te inventariseren, die op de verschillende beleidsterreinen in gang 
zijn gebracht, om 'kinderen binnen de boot te houden', met het 
daarvoor beschikbaar gestelde budget. In het eerste deel van dit 
artikel heb ik al een aantal van deze elkaar overlappende en deels 
tegenwerkende activiteiten van de betrokken ministeries ge
noemd. Het zal mij niet verbazen als het totaalbedrag op een paar 
honderd miljoen uitkomt. Gezien de geringe daadkracht van inter
departementale commissies kan deze opdracht beter aan een com
missie van onafhankelijke deskundigen worden geven, vergelijk
baar met de commissie Ter Veld. Deze commissie moet ook aange
ven wie de coördinatiefunctie krijgt, dus de regisseur aanwijzen. 
Tegelijkertijd dienen financieringsstromen te worden gebundeld 
en moeten hulpverleningsinstellingen een acceptatieplicht krijgen. 
Alleen op die manier wordt het afstoten naar justitie ingedamd. 
Justitie heeft immers een 'open-eind'-financiering, gekoppeld aan 
een acceptatieplicht! 
Het tweede deel van mijn voorstel is om alle wetsvoorstellen, ge
richt op (verbetering van) de positie van jeugdigen, door te lichten 
op hun effecten op andere beleidsterreinen. Deze maatschappelijk
effect-rapportage (eventueel uit te voeren door het Sociaal en Cul
tureel Planbureau) moet in de Memorie van Toelichting van het 
wetsvoorstel worden opgenomen. Als de wet een paar jaar later 
geëvalueerd wordt, zal dit een belangrijk onderdeel van de evalua
tie zijn. 
Het blijft natuurlijk een illusie om te menen dat alle effecten van 
te voren zijn aan te geven. Het gaat er vooral om de wetgever als 
beleidsmaker bewust te maken van de samenhang. 

(7) WRR, Kind in ontwikkeling, Staatsuitgeverij,1992 
(8) G.W. Brands-Bollema, Overheid en opvoeding, Kluwer, 1988 
(9) P 252, overigens met uitzondering van de GPV en D66. Dit vooral door 
de bijdragen van Elida Wessel-Tuinslra 

Mogelijkheden op het uitvoerend vlak 

Tot nu toe hebben wij vooral van bovenaf naar het probleem geke
ken: hoe top-down samenhang te brengen in het jeugdbeleid. Min
stens zo bel~grijk is de keerzijde: dat wat er gebeurt op het uit
voerende vlak. De professionals die in direct contact staan met de 
burgers weten het meest over de problematiek van jongeren. Zij 
staan met één been in hun leefwereld en met het andere in de in
stelling - de school, het bureau - waar zij werken. Ik noem hen 
graag 'frontliniewerkers'. Zij beschikken over unieke kennis en 
over een eigen handelingsruimte. In de loop van de jaren zijn er 
dan ook rond bepaalde problemen, zoals kindermishandeling en 
drugverslaving, netwerken ontwikkeld tussen professionals uit de 
circuits van hulp en recht. 
Voor de afstemming tussen justitie en vrijwillige hulpverlening is 
het belang van netwerkontwikkeling vooral gelegen in een betere 
benutting van de wederzijdse deskundigheid in de aanpak van so
ciale problemen. Door deze contacten gaat men elkaars expertise 
benutten bij diagnose en indicatiestelling. Door deze nu nog inci
dentele contacten structuur te geven, kan - nu vanuit het uitvoe
rend niveau - de scheiding tussen het justitiële circuit en de zorg
sector worden doorbroken. Daarnaast, en dat is misschien op den 
duur nog belangrijker, wordt door de contacten tussen professio
nals op het uitvoerend vlak de stereotiepe beeldvorming, die over 
en weer bestaat, aangetast. Eén van de redenen dat de samenwer
king tussen jeugdbescherming en jeugdhulpverlening zo moei
zaam verloopt, is daarin gelegen. Hulpverleners zouden in de ogen 
van justitie niet confronterend genoeg werken en hun jeugdige 
klanten naar de mond praten. Terwijl de hulpverlening geneigd is 
om professionals uit het justitiële circuit te zien als verlengstuk 
van de staat, waaraan de problemen van de jongeren onderge
schikt zijn. Deze scheve beeldvorming houdt, in combinatie met de 
scheiding van hulp en recht op beleidsniveau, de tweedeling in 
stand. Met als ongewenst maatschappelijk gevolg de toeleiding 
van sociaal kwetsbare jongeren naar het justitiële circuit, waar zij 
bovendien bijna niet meer uitkomen. In plaats van de nadruk te 
leggen op het verschil in handelingspraktijk, is het zaak om de 
overeenkomst te laten zien. In beide gevallen is de interventie ge
richt op de integratie van de jongeren. Op het uitvoerend vlak 
hanteren professionals uit beide circuits elementen van dwang en 
vertrouwen. Zonder vertrouwen is er niet te werken. Het is nog 
steeds zo dat preventieve vormen van aanpak weinig vertrouwen 
genieten. Hulpverlening moet zich steeds opnieuw bewijzen, ter
wijl er weinig twijfel bestaat over het nut van een repressieve, 
strafrechtelijke aanpak. Door intensivering van de samenwerking 
op het uitvoerend vlak, wordt het maatschappelijk draagvlak van 
preventieve interventies vergroot en kunnen de interventies van
uit beide kanten, hulp en recht, evenwichtig worden ingezet, voor 
alle jongeren, los van hun maatschappelijke achtergrond. 
De ontwikkelingen gaan reeds in de goede richting. De hier gefor
muleerde voorstellen zouden het proces kunnen versnellen. Het is 
mijn intentie te voorkomen dat de jongeren waarvoor het beleid is 
bestemd, tegen de tijd dat het wordt ingevoerd reeds tot de catego
rie ouderen zullen behoren . • 

(10) Voor een deel is deze houding historisch te verklaren. Hel beginsel van 
soevereiniteil in eigen kring, en hel subsidiarileilsbeginsel, hield de overheid 
op afsland. ln verzuild Nederland kon ieder de school, maatschappelijk 
werker, huisarts, sportclub, gezinsvoogd voor zijn kind kiezen, die overeen
komen met de eigen levensbeschouwelijke achlergrond. 

------------------------------------- 29 --------------------------------------
IDEE - JULI '96 


