
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: AO Pleegzorg/Gezinshuizen 16 mei 2019 

 

De Bilt, 14 mei 2019 

 

Aan de vaste Kamercommissie van VWS,  

 

De Nederlandse Vereniging voor Autisme en Oudervereniging Balans 

vragen u om er tijdens het debat van 16 mei (over 

pleegzorg/gezinshuizen) bij minister Hugo de Jonge op aan te dringen dat 

de motie van Joël Voordewind (ChristenUnie) en René Peters (CDA) zo 

snel mogelijk zal worden uitgevoerd.  

In de Jeugdwet staat dat kinderen die niet meer thuis kunnen wonen bij 

voorkeur in een gezinshuis of pleeggezin moeten worden geplaatst. 

Nederland telt op dit moment nog slechts ongeveer 750 gezinshuizen 

terwijl er naar schatting 3000 nodig zijn. Zonder extra investeringen van 

het ministerie van VWS zullen deze extra huizen er echter niet komen. Nu 

al kampen gemeenten immers met grote tekorten in het sociale domein.  

Naar schatting 20 tot 30 procent van alle jongeren in de gesloten 

jeugdzorg heeft bijvoorbeeld autisme. Met deze jongeren gaat het vaak 

niet goed, onder meer door gebrek aan expertise bij de instellingen. Zij 

komen dan ook relatief vaak terecht in de isoleercel.  

In 2016/2017 pleegden in totaal 26 jongeren suïcide in een 

jeugdhulpinstelling. Maar liefst 10 van hen hadden (ook) autisme, zo blijkt 

uit cijfers van het ministerie van VWS (zie Kamerbrief d.d. 11 februari 

2019).  
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Uit onderzoek van de Hogeschool Leiden blijkt dat gezinshuizen een veel 

beter klimaat kennen dan residentiële instellingen. Kinderen en jongeren 

voelen zich er veilig en ervaren steun en autonomie - belangrijke 

voorwaarden voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Beide verenigingen vinden het dan ook van het grootste belang dat er op 

de korte termijn meer gezinshuizen komen voor kwetsbare kinderen en 

jongeren.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Karol Henke 

Directeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme  

 

Suzanne Boomsma  

Directeur van Oudervereniging Balans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op deze brief:  

Joli Luijckx, woordvoerder Oudervereniging Balans en NVA, 06 36108615 


