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Amsterdam 30 juli 2020; Reactie Platform Mantelzorg Amsterdam op: 

Verordening op de Zorg voor de Jeugd Amsterdam 2021 

 

Toelichting op onze reactie en het proces ernaartoe 

Het Platform Mantelzorg Amsterdam behartigt de belangen van alle jonge mantelzorgers in 

Amsterdam. Wij hebben eerder dit jaar een manifest opgesteld om meer aandacht te 

genereren voor de positie van de jonge mantelzorgers. We vinden dat kinderen kind moeten 

zijn en willen benadrukken dat veel van de jonge mantelzorgers de patiënten zijn van de 

(nabije) toekomst. 

In het kader van ons speerpunt, de Jonge Mantelzorgers, reageren we op de Verordening op 

de Zorg voor de Jeugd Amsterdam 2021. 

Wij hebben sinds 2017 de jeugd als speerpunt en hebben in dat jaar een advies uitgebracht 

over de Hulp in het Huishouden, waarbij we vinden dat jonge mantelzorgers extra steun 

nodig hebben in plaats van mee gewogen te worden, bij de indicatie. 

In 2019 hebben wij een bijeenkomst gehouden in Amsterdam met ervaringsdeskundigen, 

professionals, vrijwilligers en belangenbehartigers over jonge mantelzorgers die een 

psychisch zieke en/of verslaafde ouder hebben. 

Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomst en de bestaande onderzoeken, hebben 

wij ons Manifest voor de Jonge Mantelzorgers opgesteld. 

Wij zijn verheugd om de doelstelling van de jeugdverordening te lezen: die gaat voor alle 

jeugd uit van een maximale ontwikkeling; het maximaal benutten van talenten ter ontplooiing, 

meer kansengelijkheid en kansrijk opgroeien. 

Die woorden zijn ons uit het hart gegrepen omdat dit precies is wat wij willen voor de jonge 

mantelzorgers.  

Reactie op uw verordening en toelichting daarop 

Wij vragen ons af of wat u betreft de jonge mantelzorgers onder de jeugdverordening vallen. 

Wij willen graag van u weten waar deze in het preventieve beleid zijn ondergebracht. 

U schrijft: in het nieuwe stelsel gaan aanbieders en verwijzers nauwer samenwerken.   

Wij vragen ons af of de verwijzer onafhankelijk is van de zorgaanbieder. Wie zorgt er voor de 

onafhankelijke hulpvraagverduidelijking voordat de hulpvraag bij de aanbieder komt?  

Wij missen de professionals die onafhankelijk cliëntondersteuner zijn in deze verordening. 
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U hebt het over een lumpsum financiering van de (hoog)specialistische jeugdhulp. De 

aanbieders krijgen de gezamenlijke verantwoordelijkheid om alle Amsterdamse jeugdigen en 

ouders die het nodig hebben, jeugdhulp te bieden.   

Betekent dit dat het geld op gegeven moment op is en er toch nog hulpvragen zijn?  

Wij vinden dat kinderen en jongeren geen kind van de rekening mogen worden en dat ze 

hulp verdienen als dat nodig is. 

Wat gaan de OKT teams doen ter preventie, bij de jonge mantelzorgers? Er is sprake van 

vrijwillige hulp in gezinnen. Wat gaat de gemeente doen als gezinnen weigeren en er zijn 

kinderen/jonge mantelzorgers in het spel? Krijgen die dan toch elders ondersteuning ter 

preventie van problemen op latere leeftijd?  

Wij vinden dat er altijd hulp beschikbaar moet zijn voor kinderen die thuis problemen hebben 

omdat hun ouders niet goed voor ze (kunnen) zorgen. Daarvoor is de inzet van scholen, 

huisartsen en andere verwijzers heel belangrijk alsmede een laagdrempelige inloop, website 

e.a. die hen kan versterken en de weg naar hulp wijzen. 

In 3.6 wordt gesproken over gesprekken met kinderen en ouders.  

Worden de kinderen los van hun ouders gehoord en weegt hun mening even zwaar mee als 

die van de ouders en de professional? Volgens welke methodiek wordt er gewerkt? 

Werken alle professionals OKT tot aan specialistische hulp met de kind-check? En is er 

preventieve steun voor kinderen en jongeren die mantelzorger zijn? 

Wij vinden dat kinderen apart van hun ouders hun mening moeten kunnen geven of minstens 

hun verhaal vertellen. Ze zijn onderdeel van de oplossing en hun mening moet gelijkwaardig 

worden meegenomen in de gezinsondersteuning. Ze hebben recht op privacy en moeten 

ondersteund worden om dat te behouden. 

Wij willen dat de jonge mantelzorgers worden genoemd in de jeugdverordening om zichtbaar 

te maken dat ze onderdeel zijn van onze jeugd in Amsterdam en er meer aandacht komt 

voor hun, vaak onzichtbare, hulpvragen. 

Wij onderschrijven de belangrijke doelen die Jeugdplatform Amsterdam aanhaalt in hun 

advies en willen dat helder wordt dat deze ook gelden voor de jonge mantelzorgers: 

• Jongeren en ouders worden in staat gesteld om meer regie te hebben over hun eigen 

zorg;  

• Een goede overgang van zorg voor jongeren van 16 - 27 jaar;  

• Veel laagdrempelig en preventief aanbod;  

• Tijdige en deskundige jeugdhulp als het nodig is.  

Wij sturen u tevens ons Manifest Jonge Mantelzorgers met daarin de informatie over deze 

groep. 

Met vriendelijke groeten, namens Platform Mantelzorg Amsterdam. 

Jentiena Clement, voorzitter.  

 


