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Geachte heer De Jonge, 

 

Op 2 december 2019 informeerde Pluryn de vakbonden over de voorgenomen sluiting van De 

Hoenderloo Groep (hierna DHG), de instelling voor complexe open en gesloten jeugdzorg in 

respectievelijk Hoenderloo en Deelen.  

 

De FNV eist van Pluryn uitstel van het voorgenomen besluit om DHG te sluiten, opschorten van 

activiteiten waarmee DHG vooruit loopt op een mogelijke sluiting, open en reëel overleg over 

voortzetting van DHG en een gezamenlijk beroep van Pluryn en de FNV op de minister voor regie en 

financiële ondersteuning voor continuering van DHG. Onze drijfveer is behoud van DHG, omdat de 

zorg die daar wordt geboden nodig blijft voor Nederland. 

 

Tot op heden is Pluryn ons op geen van de eisen tegemoet gekomen, noch in ons overleg met Pluryn 

en ook niet na een ultimatum en een eerste actie van het personeel. Meer collectieve acties zijn in 

voorbereiding. Onverminderd onze eisen aan Pluryn doen wij een beroep op u als verantwoordelijke 

minister voor de jeugdzorg.  

 

Wij doen een beroep op u omdat de residentiële jeugdzorg van DHG structureel nodig blijft voor 

Nederland en continuïteit van DHG daarvoor noodzakelijk is. Vanuit de jeugdhulpverleners bij DHG 

worden de volgende redenen genoemd: 

 

 Voor de doelgroep van DHG, namelijk kwetsbare jongeren met veelal meervoudige 

problematiek: trauma en/of autisme en/of hechtingsproblematiek en systeemproblematiek, is 

DHG zo goed als uniek met zijn aanbod op één centrale plek van multidisciplinaire 

behandeling, wonen, onderwijs, vrije tijd en met werken met behulp van het dorp om de 

hoek. Daarom blijft DHG voor Nederland nodig. Bovendien heeft DHG geen maandenlange 

wachtlijsten. 
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 De huidige groep jongeren bij DHG is vaak na omzwervingen tussen pleeggezinnen en andere 

instellingen bij DHG terecht gekomen. De jeugdzorg die Pluryn elders in zijn organisatie biedt 

is onvoldoende toegerust op deze groep, die deze mate van complexe zorg vanuit meerdere 

perspectieven vraagt. Dat geldt veelal ook voor andere instellingen. Wij denken dat velen 

afhaken zodra het hen te ‘gek’ dreigt te worden. De jeugdhulpverleners van DHG kennen dit 

type kind en dit type ouders en houden vol. Daarom blijft DHG voor Nederland nodig.  

 De behoefte aan residentiële jeugdzorg in Nederland zal niet afnemen. Dat is ook de 

inschatting van Annemiek Harder, hoogleraar jeugdzorg van de Erasmus Universiteit in 

Rotterdam. Daarom blijft DHG voor Nederland nodig. Als bijlage ontvangt u een notitie van 

haar over de nut en noodzaak van goede residentiële zorg. 

 In plaats van sluiten is investeren in DHG nodig. Wij vinden dat Pluryn de organisatie 

verwaarloosd heeft. Daardoor kregen individuele medewerkers en de teams niet wat ze nodig 

hadden voor optimale zorg. Investeren in plaats van afbouwen van de residentiële zorg is ook 

volgens hoogleraar Annemiek Harder nodig, omdat deze hulpvorm een unieke groep jongeren 

bedient die niet wordt opgevangen in pleeggezinnen en gezinshuizen. Zie ook daarvoor de 

notitie van Harder. 

 Het verloop en tekort aan jeugdhulpverleners wordt niet opgelost met sluiting van DHG. Dit 

tekort wordt opgelost met het verbeteren van DHG, welke verbeteringen het aantrekkelijk 

maken om daar te (blijven) werken. 

 Sluiting van DHG vinden wij daarom een onverantwoorde vernietiging van jarenlang 

opgebouwde kennis en middelen. 

 De 15 miljoen euro die Pluryn, blijkens zijn adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad, van uw 

ministerie vraagt voor de financiering van de sluiting, alsmede uw subsidieregeling 

‘Continuïteit cruciale jeugdzorg’ bij liquiditeitsproblemen, kunt u beter inzetten voor behoud 

en verbetering van DHG én Pluryn in plaats van voor het afbouwen van cruciale 

jeugdzorgcapaciteit zoals die nu aanwezig is bij DHG. 

 Behoud en verbetering van DHG is de aangewezen weg voor de realisering van 

expertisecentra voor de jeugdzorg conform de opdracht van een Kamerbrede meerderheid. 

 

Daarom doen wij, gelet op uw wettelijke plicht voor continuïteit van cruciale jeugdzorg, een dringend 

beroep op u om met ons en met Pluryn regie te nemen en middelen beschikbaar te stellen voor 

behoud en verbetering van DHG. Vanzelfsprekend is continuïteit van Pluryn daarvoor nodig. Wij 

vinden het belangrijk dat u ook de zienswijze van de jeugdhulpverleners zelf hoort. Wij zien graag op 

korte termijn uw uitnodiging voor overleg tegemoet. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

        

        
Jan Verhoeven,       Kitty Jong 
Bestuurder Zorg en Welzijn FNV    Vicevoorzitter FNV 
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