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Er zit voldoende geld in de
jeugdzorg, stelt de commissie
’Zorg om jeugd’. Maar er
wordt veel verspild door bu-
reaucratie.

Van onze redactie politiek

De nieuwe Centra voor Jeugd en Ge-
zin van minister Rouvoet gaan de
problemen in de jeugdzorg niet ver-
helpen. Want bureaucratie, wacht-
lijsten en versplintering van zorg en
verantwoordelijkheden verdwijnen
daarmee niet. De centra dreigen zelf
een nieuwe bestuurslaag te worden.

Dit concludeert de commissie
’Zorg om jeugd’ onder leiding van
CNV-voorzitter René Paas. Het rap-
port wordt vandaag aan VNG-voor-
zitter Annemarie Jorritsma aangebo-
den. De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten had om dit onderzoek
gevraagd.

Het rapport is politiek van belang,
omdat Rouvoet na de zomer komt
met zijn evaluatie van de Wet op de
jeugdzorg. De oppositie in de Tweede
Kamer meent dat deze wet de proble-
men in de jeugdzorg niet heeft ver-
holpen en pleit daarom voor een par-
lementair onderzoek.

Het rapport bevestigt dat beeld.
Kinderen en gezinnen zijn de dupe
van de slecht functionerende jeugd-
zorg, ondanks alle goede bedoelin-
gen, zegt Paas vandaag in Tr o u w . De
commissie vindt dat de verantwoor-

De Chileense zeebaars, gevangen met MSC-keurmerk, is zo populair in
trendy visrestaurants, dat veel grote vissersschepen op zijn leefgebied
afkomen. Daardoor wordt hij zwaar overbevist. FOTO REUTERS

delijkheid voor de jeugdzorg – uitge-
zonderd de ’gedwongen zorg’ waar-
bij kinderrechter en jeugdreclasse-
ring een rol spelen – geheel bij de ge-
meenten moet komen te liggen. Nu
wordt die verantwoordelijkheid ge-
deeld met de provincies, waar de Bu-
reaus Jeugdzorg nog onder vallen.
„Dat maakt het onnodig ingewik-
keld , duur en traag”, zegt Paas. De
grote steden en onder meer coalitie-
partner PvdA pleiten er al langer
v o o r.

Maar Rouvoet voelt niets voor zo’n
stelselherziening. Dit zou de sector
onnodig zwaar belasten, veel tijd
kosten en volgens hem de proble-
men ook niet verhelpen. Hij heeft
zijn hoop gevestigd op de Centra
voor Jeugd en Gezin, die hulp moe-
ten coördineren en een laagdrempe-
lige voorziening moeten worden
voor ouders die worstelen met de op-
voeding van hun kinderen.

Volgens Paas wordt er geld verspild
bij het verwijzen van kinderen naar
de juiste hulp. „Je hoort vaak dat de
indicatiestelling duurder is dan de
aangeboden therapie. Dat lijkt mij
toch ongewenst.” De commissie
meent dat de dure indicaties, die
vaak ook tot grote vertraging leiden,
kunnen worden geschrapt. Paas: „De
jeugdzorg moet vooral beter georga-
niseerd worden. Dan blijft er mis-
schien wel geld over.”
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’Rouvoets
centra helpen
de jeugd niet’

’Viskeurmerk
MSC niet
altijd terecht
toegekend’
Visserijbioloog Daniel Pauly
heeft zijn bedenkingen over
het viskeurmerk van MSC.
Dat wordt vaak onterecht
toegekend, zegt hij.

Jeroen den Blijker

Het label voor duurzame vis van
MSC deugt niet. Dat zegt de wereld-
beroemde visserijbioloog Daniel
Pauly in een interview met Tr o u w .

De Frans-Canadese professor Pau-
ly is een begrip in de wereld van de
zeebiologen. Hij waarschuwde als
een van de eersten tegen de geva-
ren van overbevissing en ontving
talloze eredoctoraten voor zijn we-
tenschappelijke werk.

MSC wordt wereldwijd gezien als
de enige hoop om de visstand te
redden. Visproducten die het label-
tje – een blauw visje – dragen, zijn
duurzaam gevangen, dus met oog
voor zeemilieu en visstand.

Maar Pauly, aanvankelijk vóór
MSC, is teleurgesteld door de prak-
tijk. Zo vindt hij het onbegrijpelijk
dat grote trawlers met hun lange
sleepnetten – die de bodem bescha-
digen en voor onnodige bijvangst
zorgen – ook hun vangst kunnen
certificeren.

Hij waarschuwt MSC voor het ge-
vaar dat de visserij die vangt voor
de vismeelindustrie, aanklopt voor
een certificaat. Zo worden bijvoor-
beeld ansjovis uit Peru en sardines
uit de Golf van Mexico verwerkt tot
vismeel, waar vervolgens veevoer
en voer voor de zalmkweek van
wordt gemaakt. De zeebioloog
vindt het onethisch en niet duur-
zaam om kostbare vis daarvoor te
gebruiken.

MSC verwijt Pauly gebrek aan
deskundigheid. De organisatie
claimt dat het op transparante wij-
ze en wetenschappelijk onder-
bouwd bijdraagt aan duurzame vis-
serij. Inmiddels zou negen procent
van de wereldvangst MSC-gecertifi-
eerd zijn, of op weg daarnaar toe.

De belangstelling van vissers
voor het keurmerk is groot. MSC
wordt stevig gepromoot door de
natuurbeweging en heeft een we-
reldwijde reputatie als het échte
duurzame vislabel.
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