
- Hélène van Beek
K
IN

D
ER

EN
 V

A
N

 D
E STA

A
T

KINDEREN VAN DE STAAT 
Jeugdzorg in ademnood

De wereld van de jeugdzorg staat in brand. 

Het is chaos. Kinderen en ook ouders zijn de 

slachtoffers. Er zijn wachtlijsten voor ongeveer 

alle soorten van jeugdzorg; hulp bij opvoed- 

problemen, bij leerproblemen, of bij autisme. 

Maar ook bij zeer ernstige psychiatrische aan-

doeningen als eetstoornissen of suïcidaliteit. 

Jaarlijks worden er zo’n 46.000 kinderen uit huis 

geplaatst en zitten er soms tot 3.000 kinderen 

in een gesloten instelling, met regelmatig een 

zelfdoding. Kinderen die uit huis zijn geplaatst 

worden Kinderen van de Staat, maar voldoende 

toezicht van de staat ontbreekt. Marktwerking 

richt zich op omzet en concurrerende partijen 

drukken elkaar uit de markt ten koste van de 

kwaliteit van de jeugdzorg.

Nederland is kampioen uit huis plaatsen. Vaak 

ook in gesloten instellingen voor jeugdzorg,  

de zogeheten JeugdzorgPlus. Ze gaan achter 

tralies. Er is geweld, van personeel richting  

kinderen en agressie tussen de jongeren  

onderling. Kinderen belanden er, onder het 

mom van veiligheid, veelvuldig in de isoleercel. 

Naakt met alleen een mensonterende ‘scheur-

jurk’ aan. Kinderen van de Staat beschrijft ook 

hoe alle kinderen die in pleeggezinnen en in 

- gesloten - instellingen terechtkomen, vervol-

gens levenslang zijn getraumatiseerd.

KINDEREN VAN DE STAAT
Judith de Leeuw (1995), als straatartiest opererend onder de 

naam JDL Street Art, is de maker van dit kolossale kunstwerk 

op canvas. Zelf was ze slachtoffer van een falende jeugdzorg 

in diverse instellingen. Het kunstwerk dat Judith voor 

Kinderen van de Staat maakte, een gepijnigd meisje op een 

doek van 5,5 bij 8,5 meter, werd in New York bekroond; het 

is uitgeroepen tot een van de tien meest kunstzinnige street 

art-werken ter wereld.

Het kunstwerk visualiseert het idee van gevangenschap, 

nauwelijks in staat te bewegen of te ademen. Het onderwerp 

is getekend in een bevroren staat, bevroren emoties als 

gevolg van een onderdrukkend en onverschillig systeem. Het 

is een parallel met de staat van opsluiting waarbij alle hoop 

is verdwenen, laag voor laag afgesneden in de loop van vele 

harde jaren. Door haar persoonlijke verhaal te vertellen, en 

door dit kunstwerk te maken, levert Judith haar aandeel in 

de strijd tegen het onrecht van het opsluiten van onschuldige 

jongeren; voor de Kinderen van de Staat.

Judith de Leeuw is internationaal doorgebroken als JDL Street 

Art. Geholpen door de beweging Getting Up maakte Judith 

de Leeuw dit kunstwerk. Ze volgde de Design & Art-opleiding 

en in 2015 kreeg ze haar eerste opdracht. In 2016 maakte ze 

een muurschildering van Amy Winehouse in Amsterdam, die 

virtueel de wereld rond ging. Haar projecten brachten haar 

wereldwijd rond de aardbol, van Europa tot Azië. Realistische 

afbeeldingen op grote gebouwen zijn voor haar een bron van 

motivatie en vormen een artistiek kenmerk van haar werk. Zie 

voor haar werk: streetartunitedstates.com
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Hélène van Beek (1964) is on-

derzoeksjournalist. Zij werkt(e) 

onder meer als freelancer voor 

dagblad Trouw en voor Zembla 

en ‘Witteman Ontdekt’ (VARA-tv). 

Sinds 2010 maakt zij reportages 

voor Argos (onderzoeksjournalis-

tiek VPRO-radio1). Daarvoor was 

zij achttien jaar verslaggever 

voor dagblad De Gelderlander. 

Ook is zij medeauteur van Krantenpaus, een biografie over 

oud-hoofdredacteur Louis Frequin van dagblad De Gelder-

lander, die verscheen in 2017. Van Beek studeerde nieuwste 

geschiedenis en persgeschiedenis aan de Radboud Univer-

siteit Nijmegen. Ze volgde daarna de postdoctorale opleiding 

journalistiek voor academici. Hélène van Beek is lid van de 

Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ).

De auteur werkte drie jaar aan Kinderen van de Staat. Ze  

interviewde vele jongeren en hun ouders, werknemers en  

deskundigen uit de jeugdzorg, alsmede jeugdrechtadvocaten. 

Ze raadpleegde alle actuele onderzoeken en literatuur. Via  

een WOB-verzoek en gesprekken met belangrijke bronnen 

haalde ze geheime informatie naar boven over een omstreden 

aanbesteding voor gesloten jeugdzorg. 

Jeugdzorg is een markt die wordt gedreven door perverse 

prikkels, zo wordt in dit boek duidelijk. Een markt waarin  

expanderen en geld boven het welzijn van de jongeren gaat. 

Een wereld waarin niet de waarheid en de beste zorg voorop 

staan. Inmiddels worden schandalen, zoals beschreven in dit 

boek, ook in de politiek openbaar gemaakt en besproken.
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De wereld van de jeugdzorg staat in brand. 

Het is chaos. Kinderen en ook ouders zijn de 

slachtoffers. Er zijn wachtlijsten voor ongeveer 

alle soorten van jeugdzorg; hulp bij opvoed- 

problemen, bij leerproblemen, of bij autisme. 

Maar ook bij zeer ernstige psychiatrische aan-

doeningen als eetstoornissen of suïcidaliteit. 

Jaarlijks worden er zo’n 46.000 kinderen uit huis 

geplaatst en zitten er soms tot 3.000 kinderen 

in een gesloten instelling, met regelmatig een 

zelfdoding. Kinderen die uit huis zijn geplaatst 

worden Kinderen van de Staat, maar voldoende 

toezicht van de staat ontbreekt. Marktwerking 

richt zich op omzet en concurrerende partijen 

drukken elkaar uit de markt ten koste van de 

kwaliteit van de jeugdzorg.

Nederland is kampioen uit huis plaatsen. Vaak 

ook in gesloten instellingen voor jeugdzorg,  

de zogeheten JeugdzorgPlus. Ze gaan achter 

tralies. Er is geweld, van personeel richting  

kinderen en agressie tussen de jongeren  

onderling. Kinderen belanden er, onder het 

mom van veiligheid, veelvuldig in de isoleercel. 

Naakt met alleen een mensonterende ‘scheur-

jurk’ aan. Kinderen van de Staat beschrijft ook 

hoe alle kinderen die in pleeggezinnen en in 

- gesloten - instellingen terechtkomen, vervol-
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Judith de Leeuw (1995), als straatartiest opererend onder de 

naam JDL Street Art, is de maker van dit kolossale kunstwerk 

op canvas. Zelf was ze slachtoffer van een falende jeugdzorg 

in diverse instellingen. Het kunstwerk dat Judith voor 

Kinderen van de Staat maakte, een gepijnigd meisje op een 

doek van 5,5 bij 8,5 meter, werd in New York bekroond; het 

is uitgeroepen tot een van de tien meest kunstzinnige street 

art-werken ter wereld.

Het kunstwerk visualiseert het idee van gevangenschap, 

nauwelijks in staat te bewegen of te ademen. Het onderwerp 

is getekend in een bevroren staat, bevroren emoties als 

gevolg van een onderdrukkend en onverschillig systeem. Het 

is een parallel met de staat van opsluiting waarbij alle hoop 

is verdwenen, laag voor laag afgesneden in de loop van vele 

harde jaren. Door haar persoonlijke verhaal te vertellen, en 

door dit kunstwerk te maken, levert Judith haar aandeel in 

de strijd tegen het onrecht van het opsluiten van onschuldige 

jongeren; voor de Kinderen van de Staat.

Judith de Leeuw is internationaal doorgebroken als JDL Street 

Art. Geholpen door de beweging Getting Up maakte Judith 

de Leeuw dit kunstwerk. Ze volgde de Design & Art-opleiding 

en in 2015 kreeg ze haar eerste opdracht. In 2016 maakte ze 

een muurschildering van Amy Winehouse in Amsterdam, die 

virtueel de wereld rond ging. Haar projecten brachten haar 

wereldwijd rond de aardbol, van Europa tot Azië. Realistische 

afbeeldingen op grote gebouwen zijn voor haar een bron van 

motivatie en vormen een artistiek kenmerk van haar werk. Zie 

voor haar werk: streetartunitedstates.com
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deskundigen uit de jeugdzorg, alsmede jeugdrechtadvocaten. 

Ze raadpleegde alle actuele onderzoeken en literatuur. Via  

een WOB-verzoek en gesprekken met belangrijke bronnen 

haalde ze geheime informatie naar boven over een omstreden 

aanbesteding voor gesloten jeugdzorg. 

Jeugdzorg is een markt die wordt gedreven door perverse 

prikkels, zo wordt in dit boek duidelijk. Een markt waarin  

expanderen en geld boven het welzijn van de jongeren gaat. 
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boek, ook in de politiek openbaar gemaakt en besproken.
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VOORWOORD

‘Hoe erg en schokkend het tot nu toe is wat ik lees; het is slechts een top van de 
ijsberg. Ik durf te beweren dat het gros van de jongeren, en ook ikzelf, van elk 
jaar, elke maand, week, dag en waarschijnlijk soms uren, ingrijpende ervaringen 
kan overleggen. Als Neder landers alles te weten zouden komen wat er allemaal 
gebeurt (is) in jeugd instellingen, zou er gesproken worden over ernstige schen-
ding van de mensenrechten. Gelukkig wordt dit beetje bij beetje steeds meer en 
beter aan het daglicht gebracht. Dank je wel daarvoor.’

Dat appt een jonge man die is getraumatiseerd door zijn verleden in de jeugd-
zorg. Hij vertelt in Kinderen van de Staat hoe de bemoeienis van hulpverleners en 
zijn verblijf in een instelling hem kapot hebben gemaakt. Door over zijn ervarin-
gen te vertellen, worden traumawonden bij hem opengereten. Maar hij wil per 
se dat de buitenwereld weet welke misstanden zich afspelen in de instellingen 
voor jeugdzorg.

Zijn verhaal is illustratief voor wat heel veel kinderen is aangedaan en jaar-
lijks nog steeds vele tienduizenden kinderen overkomt. Kinderen die vanuit een 
‘reddersgeest’ bij hun ouders uit huis worden gehaald, en aan de zorg van ande-
ren worden toevertrouwd; de zorg van voogden, jeugdbeschermers, of behande-
laars en persoonlijke begeleiders in de tehuizen. Maar ze worden daarmee niet 
beschermd. Bijna alle kinderen raken daardoor onthecht en nog getraumatiseer-
der dan ze al waren. Hun leven ligt voorgoed in puin. 

Dit boek gaat over jeugdzorg nu, van na de nieuwe Jeugdwet uit 2015. Maar ook 
over ‘oude’ ervaringen van jongeren en ouders met jeugdzorg. Ze komen overeen 
en zijn veelal niet goed. Kinderen en jongeren die uit huis worden geplaatst, gaan 
van crisisopvang naar gezinshuis, en van instelling naar instelling. Een jongere 
die in één jaar tijd op meer dan veertig verschillende plekken verblijft. Het ge-
beurt in ons land. Allemaal wachten ze op behandeling en velen krijgen in de 
tehuizen te maken met agressie en geweld.

Kinderen van de Staat gaat ook over een omstreden behandeling. Nederland 
is ‘kampioen opsluiten van kinderen’. Rond de drieduizend kinderen, die geen 
crimineel zijn, belanden jaarlijks in de zwaarste opvang die er is; in een gesloten 
instelling voor JeugdzorgPlus die in niets verschilt met een gevangenis. Zelfs 
zeer jonge kinderen komen daarin terecht. 

Dit boek gaat ook over de jeugdzorgreuzen, de moloch-organisaties die steeds 
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groter willen worden. Het gaat over marktwerking, moordende concurrentie, 
over geld en macht. Alsmede over de chaos die is ontstaan door de nieuwe Jeugd-
wet uit 2015 waardoor jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten werd 
overgeheveld. 
Het zou allemaal beter worden, maar de harde realiteit is dat deze decentralisatie 
van de jeugdzorg een verslechtering is. Die realiteit dringt zich met de dag meer 
op. Voor alle jeugdhulp zijn er lange wachtlijsten. Gemeentelijke wijkteams die 
de hulp moeten organiseren gaan ten onder aan bureaucratie. Jeugdzorg komt 
niet van de grond waardoor situaties escaleren. 

De problemen van kinderen stapelen zich zó hoog op dat ze uiteindelijk vaak 
helemaal niet meer te helpen zijn. In de instellingen zitten jongeren die zulke 
complexe, vaak psychiatrische problemen hebben, jongeren die het zó slecht 
 maken, dat ze geen uitweg meer zien. In 2019 pleegden er 15 kinderen zelf doding 
in een instelling voor jeugdzorg, en 4 in een gesloten instelling. Het zijn schrik-
barende cijfers. 

De financiële situatie is eveneens rampzalig. Gemeenten dreigen failliet te 
gaan door de gierende tekorten op jeugdzorg. Organisaties vallen om omdat ze, 
zeggen ze, in de aanbestedingen worden uitgeknepen door de gemeenten die 
kiezen voor aanbieders met het laagste tarief. Jeugdzorg is keiharde business. 
De hulp voor kinderen wordt door de aanbestedende gemeenten in percelen en 
kavels aangeboden. Het gaat om ‘prestatieafspraken’ en over ‘in- en uitstroom-
profielen’. 

In deze wereld gaat jaarlijks 3,75 miljard euro om. Meer dan 1 miljard daar-
van gaat niet naar zorg, maar verdwijnt in het niets. Het gaat op aan ‘apparaats-
kosten’ oftewel aan bureaucratie, en wordt niet aan zorg voor kinderen besteed. 
Bestuurders hebben riante salarissen. 

Het wachten is op een parlementaire enquête over het falende systeem van 
de jeugdzorg, en de wegkijkende – landelijke – overheid, zeggen deskundigen.

Wegkijken gebeurt ook bij het geweld en seksueel misbruik in de tehuizen, 
dat op grote schaal voorkomt. Drie commissies onderzochten de afgelopen tien 
jaar dit geweld en misbruik dat door de instellingen zo veel mogelijk onder het 
tapijt wordt geveegd. Drie keer was het schrikken toen deze rapporten versche-
nen. Driemaal kwamen er excuses van de verantwoordelijken, onder wie minister 
Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Maar er komt geen verbetering; de situatie in instellingen verslechtert juist 
door de huidige chaos in de jeugdzorg. Geweld en seksueel misbruik nemen weer 
toe. Twee recente misstanden, een begeleider die een kind bijna wurgt en een 
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groepsverkrachting onder jongeren in een gesloten instelling, zijn daarvan ver-
drietige illustraties in dit boek. 

Ook de waanzin van het aanbesteden van jeugdzorg wordt met een pijnlijk 
voorbeeld zichtbaar in Kinderen van de Staat. Achttien gemeenten in de regio 
Noord-Holland Noord wilden andere, maar vooral goedkopere, gesloten jeugd-
zorg. De expanderende Rotterdamse organisatie Horizon won met een gelikt ver-
haal over een vernieuwend alternatief deze aanbesteding. Antonius in Bakkum, 
een gesloten instelling voor jongeren met complexe problemen in een afbraak-
pand, is daarvan het trieste resultaat. Er zijn zelfs vermoedens dat de aanbeste-
ding frauduleus verliep. Niemand maakt een einde aan deze fel bekritiseerde 
situatie; de betrokken gemeenten niet, de inspectie niet. 

In de jeugdzorgsector werken veel mensen keihard, met hart en ziel. Maar ze 
krijgen vaak niet de ondersteuning en de (financiële) waardering die ze zouden 
verdienen. Een van de redenen waarom er zo’n schrijnend tekort is aan gekwali-
ficeerd personeel. 

Opvallend veel personen wilden meewerken aan Kinderen van de Staat, maar 
durfden opvallend vaak alleen off the record te spreken of onder een pseudoniem. 
(Oud-)medewerkers in de jeugdzorg vrezen voor nadelige gevolgen, ook al heb-
ben ze inmiddels elders een baan. Kinderen en hun ouders zijn bang dat ze voor 
de rest van hun leven zijn gestigmatiseerd als ze onder de eigen naam worden 
genoemd. 

Kinderen van de Staat geeft een indringende inkijk in de wereld van de jeugd-
zorg en kon verschijnen omdat de stichting Fair Life Foundation de urgentie inzag 
van onderzoek naar misstanden die er zijn. Daar past dank. Fair Life Foundation 
maakte de uitgave van Kinderen van de Staat financieel mogelijk en bestuurder 
Gerard Steijn bewaakte het proces op zorgvuldige wijze. 

Grote dank gaat ook uit naar street artist Judith de Leeuw, een van de Kinderen 
van de Staat. 

Judith maakte het indrukwekkende kunstwerk voor het omslag van het boek: 
een jonge vrouw, getraumatiseerd en gepijnigd door mishandelingen in een ge-
sloten instelling.

Hélène van Beek 
Nijmegen, augustus 2020




