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VOORWOORD 

 

Ik ben Thomas van den Berg, als je dit leest heb je de tijd genomen om in mijn verslag te duiken. 
Hiervoor wil ik je bij voorbaat bedanken! 

Ik heb besloten een verslag te maken over jeugdzorg en het CAK. Ik ben namelijk niet tevreden met 
de gang van zaken bij jeugdzorg en het CAK. Er worden namelijk veel misstanden gepleegd. Ook heb 
ik zelf in de jeugdzorg gezeten. 

Jeugdzorg op zichzelf is al lastig. Maar uit de jeugdzorg stappen na je 18de is veel lastiger. Waarom ga 
ik in dit verslag op in. Er zijn namelijk veel struikelblokken. Een van die struikelblokken is het CAK. Ik 
ben zelf geen fan van het CAK en leg ik dit verslag uit waarom. Ik ging uitzoeken wat het CAK was en 
kwam een twijfelachtige constructie op het spoor. Ik heb me er het afgelopen jaar voor ingezet deze 
constructie aan het licht te brengen. Alleen merkte ik dat het CAK nogal onduidelijk is en moeilijk te 
begrijpen.  

Daarom heb ik dit verslag gemaakt. Een verslag waarvoor het huidige beleid niet veilig is, ik ga in op 
de jeugdzorg en de problemen waar jongeren na de jeugdzorg tegenaan lopen. Ook heb ik mijn eigen 
ervaringen erin verwerkt. Dit verslag is bestemd voor de Nederlandse politiek en media. 

Ik hoop dat het genoeg is om iedereen ervan te overtuigen dat het anders moet, ik heb er in ieder 
geval hard voor gewerkt. Het is een groot verslag, maar dit laat ook zien hoe serieus ik het neem. Het 
leest makkelijk weg en is duidelijk. 

Ga er goed voor zitten, want wat ik heb gevonden en meegemaakt kan als schokkend ervaren wor-
den. Je zou namelijk niet denken dat deze dingen in Nederland gebeuren, maar ze gebeuren echt. 
Het is het waard om helemaal uit te lezen.  

Ik hoop dat het voor verandering zorgt, niet alleen voor mij, maar voor iedereen. Mijn lach is inmid-
dels verdwenen, maar hopelijk kan ik die van veel jongeren behouden. 

Ook veroorzaak ik met dit verslag waarschijnlijk de nieuwe toeslagenaffaire. Ik hoop dat de verant-
woordelijken hiervoor gestraft worden.  

  



© Thomas van den Berg 2022 
5 

DANKWOORD 

 

Ik wil graag deze mensen bedanken voor hun steun en hulp tijdens het maken van dit verslag: 

 

Ten eerste zou ik graag mijn jurist Tom Knijp willen bedanken voor de juridische input en advies. Zon-
der hem had ik dit verslag nooit kunnen maken. Ik ben hem zeer dankbaar voor het oppakken van 
mijn zaak. Het minste wat ik daarvoor kon doen is dit verslag maken. Ik sta bij hem in het krijt.  

Ten tweede wil ik graag Carla van der Wal bedanken voor haar hulp. De persvragen en haar betrok-
kenheid tijdens deze reis was voor mij van groot belang. Ik heb hier heel veel aan gehad en die be-
trokkenheid helpt niet alleen mij, maar ook veel anderen.  

Ten derde wil ik graag mijn vriendin Xairelee Pantophlet bedanken voor het editen van dit verslag en 
haar steun tijdens deze bizarre rit.   

Ook wil ik Margot Smolenaars bedanken voor haar doorverwijzing naar Tom Knijp. Ook zonder haar 
was dit verslag er niet geweest.  

 

Zonder deze mensen had ik heel lastig dit punt kunnen bereiken, en daar zal ik hun altijd dankbaar 
voor zijn.  
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INLEIDING 

 

Ik ben Thomas van den Berg en ik ben 20 jaar oud. Ik heb in mijn leven al veel misstanden meege-
maakt. Eén daarvan is dat slachtoffer ben van geweld in de jeugdzorg. Deze misstanden hebben mij 
getekend.  

Ik heb in veel pleeggezinnen en groepen gewoond. Voor deze misstanden heb ik een compensatie 
ontvangen van 5000 euro. Helaas is er meer leed dan 5000 euro, mijn schoolgang was namelijk hele-
maal verpest. Ik had havoniveau, maar kwam door een van deze groepen op het laagste niveau wat 
er was: niveau 1 (entree). 

Toen ik hier geplaatst werd wist ik niet meer wat ik moest doen met mijn leven, met dit niveau had ik 
namelijk geen toekomst. Ik had meer baankansen door te gaan werken. Dus dat is wat ik besloot te 
doen. Hierdoor kwam ik in verzuimtrajecten terecht. Ik wilde wel naar school, maar niet naar niveau 
1. Hierdoor kreeg ik sancties, maar ik bleef werken. Uiteindelijk kwam het zelfs voor de rechter, ik 
vertelde de rechter dat ik wel naar school wilde, maar niet naar niveau 1. Hij gaf aan dat hij mij wel 
zou laten zien hoe de wereld echt werkte en veroordeelde mij tot een taakstraf en 2 jaar jeugdreclas-
sering. Iets wat ik totaal niet nodig was. 

 

Zoals mijn reclasseerder zei: 

 “Ik heb me vaak verbaasd over hoe goed jij je zaken regelt en op orde hebt. Past inderdaad soms niet 
helemaal bij het beeld wat je zou verwachten van iemand met zo’n forse geschiedenis.” 

 

Hierdoor heb ik jaren van mijn leven keihard moeten werken om terug te komen op niveau. Ik moest 
alles opzijschuiven: vrije tijd, sociale contacten. Kortom: ik heb mijn hele jeugd weggegooid. Tegen-
woordig studeer ik sociaal werk en woon ik samen met mijn vriendin. 

Ik kreeg begin vorig jaar na veel misstanden in de jeugdzorg ook nog eens te maken met een nahef-
fing van het CAK. Na veel research begreep ik hoe de eigen bijdrage in elkaar zat en kwam erachter 
dat er van alles mis was met deze naheffing en het CAK. Ik had contact gezocht met het Ministerie 
van Volksgezondheid, welzijn en sport en vroeg hier om hulp. Tot mijn ongenoegen haalde dit niks 
uit. Ondertussen zocht ik ook contact met Lisa Westerveld. Zij had een motie ingediend genaamd: 
“tegemoetkoming overheid niet naar schuldeisers” (motie die moest voorkomen dat een tegemoet-
koming van de overheid opgaat aan schulden)  

Helaas is deze motie “onuitvoerbaar” verklaard door oud-minister Dekker (rechtsbescherming).  

 

Ik was stomverbaasd en vol onbegrip. Het ging namelijk niet alleen om mij, maar om heel veel jonge-
ren. In mijn eigen omgeving zag ik wat voor schade de jeugdzorg had aangericht. Ik zag veel gebroken 
jongeren en het viel mij op dat deze jongeren ook vaak schulden hadden, ook was er gebrek aan 
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goede nazorg. (Wat er precies ontbreekt kom ik later op terug.) Ik besloot een verslag te schrijven 
net zoals ik nu doe om de aandacht te trekken van de media.  

In het verslag ging ik in op schuldenproblematiek en de obstakels voor jeugdzorgjongeren, ook lichtte 
ik mijn CAK verhaal toe. Ik hoopte hiermee media aandacht te krijgen voor de misstanden bij het CAK 
en de schuldenproblematiek. Dit is gelukkig gelukt, ten tijde van het schrijven van dit stuk was ik 
voorpagina op het AD. Ook heb ik inmiddels mijn eigen jurist. We hebben de afgelopen tijd geknokt 
tegen het CAK, ze wilden ons lang niet tegemoetkomen. We wilden graag naar de rechter en hadden 
besloten dat we de bezwaarprocedure wilden overslaan, hiervoor dienden we een verzoek in. Ook 
had het AD persvragen gesteld. 

Hierna wilde het CAK ineens wel met ons praten, ze boden ons een zwijgcontract aan onder het mom 
van “mediaton”. Waar het op neer kwam is dat ik mijn mond zou moeten houden in ruil voor een ge-
sprek over kwijtschelding.  

 

Er waren alleen een paar puntjes waar had CAK geen rekening mee had gehouden:  

1. Dat jongeren in instellingen zitten betekent niet per definitie dat ze “achterlijk” zijn. 
2. Zwijgen geen optie was, omdat ik inmiddels al door had hoe het CAK werkte. 
3. Het ging inmiddels niet alleen meer om mijzelf, maar ook om anderen. 

 

Een aantal mensen vroegen mij waarom ik geen ja heb gezegd, hiervoor is een simpele reden. Dit zijn 
de exacte woorden die ik toen zei: 

“Ik zou nooit meer kunnen slapen wetende dat ik dit had kunnen voorkomen voor vele andere jonge-
ren.” 

 

Zwijgen is geen optie! Ook vind ik dat je in een tijd waarin de maatschappij vooral op zichzelf is ge-
richt omdat het vertrouwen in de overheid volledig is verdwenen, moet laten zien dat je er wat tegen 
kan doen. Ik hoop hiermee dan ook jong en oud te inspireren. Het jeugdzorg systeem is rot en de uit-
stroom (nazorg) helemaal.  

 

In dit verslag zal ik uitleggen waarom. Ik zei dat ik van plan was de verantwoordelijken ter verant-
woording te roepen. Met dit verslag voeg ik dan ook de daad bij het woord.  
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HOOFDSTUK 1: SCHULDENPROBLEMATIEK  

 

Nederland is een land van onderzoeken, alles wordt onderzocht. Wat is gezond? Wat niet? Is gesmol-
ten kaas ongezonder dan normale kaas? Dat laatste is vrij duidelijk (en ook best wel grappig), maar 
goed je snapt wat ik bedoel.  

 

SCHULDENPROBLEMATIEK JEUGDZORGJONGEREN 

Ook over jeugdzorg zijn er genoeg onderzoeken:  

- Wat doet gesloten jeugdzorg met jongeren? 
- Hoe vaak zit een zorgprofessional er gemiddeld naast?   
- Wat is pedagogisch verantwoord?  

 

Er is alleen 1 ding wat nooit goed is onderzocht en daar gaan we het nu juist over hebben:  

Hoe vergaat het jongeren na de jeugdzorg financieel?  

 

Een onderzoek wat ik met alle liefde grondig zou willen doorlezen, want op basis van wat ik zie kan ik 
gerust zeggen: “Niet heel erg goed!” 

 

De uitstroom uit jeugdzorg is in Nederland slecht geregeld, als je 18 wordt heb je afgaande van je 
kennis en de instelling waar je zit 1 tot 3 keuzes. 

Sommige instellingen zullen je op je 18de op straat zetten. Heb je ouders of iemand anders in je soci-
ale netwerk waar je terecht kan? Dan heb je gelukkig mazzel. Heb je dat niet? Dan is je leven bij deze 
vergooit. Niet eerlijk zou je denken, maar het gebeurt echt! 

Gelukkig zijn er ook instellingen die met je meekijken, alleen verloopt dit niet helemaal soepel. 

Als je 18 wordt in de jeugdzorg en nog een zorgvraag hebt kan je terecht bij je lokale wijkteam. Het is 
namelijk mogelijk om een verlengde indicatie aan te vragen. 

 

Er is te kiezen uit verschillende indicaties afhankelijk van de zorgvraag: 

PGB (persoonsgebonden budget): Budget waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen. Je regelt dus 
eigenlijk je eigen zorg en kan hier dus ook afspraken over maken.  

ZIN (zorg in natura): Zorg die de zorgaanbieder voor je regelt, de zorginstantie bepaalt de vorm van 
zorg. Er zijn dus geen afspraken te maken over de zorg. 
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Om een indicatie aan te vragen is een gesprek nodig om te evalueren of de zorgvraag terecht is. Deed 
je het te goed in je pleeggezin of groep? Dan heb je alsnog een kans om dakloos te worden. 

Krijg je dan toch een indicatie? Dan wordt deze meestal afgegeven voor 1 of 2 jaar, een aantal maan-
den voor de afloop van de indicatie volgt een herevaluatie. Mocht de zorgvraag niet meer aan de 
orde zijn, wordt de indicatie ingetrokken op afloopdatum. Je hebt dan nog een paar maanden om 
een nieuwe woonplek te vinden. Een hele opgave in de huidige woningcrisis. 

Zoals je ziet is de uitstroom een groot probleem. 

 

SCHULDEN NA JEUGDZORG 

Laat ik vooropstellen dat er geen goed onderzoek hierover is gedaan en ik dit schrijf op basis wat ik 
zie en weet. 

Veel jongeren uit de jeugdzorg staan er na hun 18de alleen voor. De reden hiervoor is meestal een 
zwak sociaal netwerk en dat is juist het punt. De participatiesamenleving, dat is wat we graag willen 
in Nederland. Een individu in eigen kracht zetten, verbreden van het sociaal netwerk. Mooie woor-
den die je wordt geleerd als sociaal werker. 

Maar meer dan woorden zijn het vaak helaas niet, hoe kan je je sociale netwerk op een gezonde ma-
nier verbreden in een gesloten instelling? Of een woonvorm met een eigen terrein waar je niet van af 
mag? Waar je naar school gaat met je groepsgenoten. Waar de enige personen die je ziet uit ‘de nor-
male maatschappij’ je begeleiders zijn? 

Het antwoord ligt vrij voor de hand: Niet op een gezonde manier!  

Je hebt dus automatisch een zwak sociaal netwerk. Dit soort settings zijn er voor gemaakt om je uit je 
vertrouwde omgeving te trekken. Hiermee breek je dus iemands sociale netwerk. In sommige geval-
len is dat nodig. Maar in heel veel gevallen zijn de nadelen groter dan de voordelen.  

Ik zeg dan ook niet dat iedereen op groepen gelijk slecht is, maar er heerst vaak een bepaalde cultuur 
en mentaliteit. Een cultuur waarin het niet vanzelfsprekend is om te praten over je problemen of je 
echte emoties te laten zien. Het ontbreekt dus eigenlijk een gezond maatschappelijk beeld.  

 

Omdat het ontbreekt aan een gezond maatschappelijk beeld, missen jongeren veel. Ik zal een paar 
puntjes noemen: 

- Het ontbreekt meestal aan de mogelijkheid om nieuwe dingen te ontdekken. 
- Maar het belangrijkste wat meestal ontbreekt is gezonde maatschappelijke en sociale kennis. Ik 

heb het dan over sociaal gewenste communicatie. Zoals samenwerken, overleggen of empa-
thisch denken 
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Dit betekent natuurlijk niet gelijk dat de jongeren die daar zitten geen empathie hebben, maar hier 
minder over leren dan jongeren in gezonde sociale omgevingen. Het is dus goed om jongeren uit in-
stellingen te laten optrekken met jongeren buiten instellingen zodat deze vaardigheden tot ontwik-
keling kunnen komen. 

Als je namelijk geen maatschappelijke kennis hebt is het leven na de jeugdzorg zeer lastig, voor som-
mige jongeren zelfs onmogelijk. Er wordt namelijk van je verwacht dat je je eigen zaken moet kunnen 
regelen. Zaken zoals werk, woning en inkomen. Maar juist dat inkomen is vaak een probleem. 

Jongeren op groepen krijgen meestal weinig zakgeld, op sommige instellingen wordt er niet eens zak-
geld gegeven. Alles wat deze jongeren doen met hun geld moet worden geregistreerd, zodat jonge-
ren geen verboden middelen of andere verboden materialen halen van het kleine beetje geld wat ze 
hebben.  

Ook krijgen jongeren kleedgeld, dit is ongeveer 50 euro per maand. Ook dit kleedgeld moet worden 
geregistreerd. Je moet hier dus bonnetjes van inleveren.  

Als je dus altijd verantwoording hebt moeten afleggen voor elke aankoop die je doet, het snel op-
maakte of geen bonnetjes inleverde en er bijvoorbeeld altijd wiet van kocht, dan had je geen gezond 
benul van geld.  

Als je dan op je 18de de vrijheid krijgt om te beschikken over geld zonder verantwoording af te leggen 
voor je aankopen, kan je ervan uitgaan dat dit niet goed gaat. En dat gaat het vaak ook niet. Hierdoor 
ontstaan schulden. 

 

ZORGTOESLAG 

Als je 18 wordt heb je recht op toeslagen, zorgtoeslag, huurtoeslag, studiefinanciering. Toeslagen die 
bestemd zijn voor bepaalde doeleinden. 

Een toeslag waar het heel vaak mis mee gaat na de jeugdzorg is de zorgtoeslag. Hier zijn een aantal 
redenen voor: 

1. Jeugdzorgjongeren hebben vaak weinig tot geen geld. Krijg je dan een bedrag van 100 euro waar 
je geen verantwoordelijkheid voor moet afleggen dan kan deze jongere dit onverantwoord gaan 
uitgeven, omdat hij nooit heeft geleerd hier mee om te gaan.  

 
2. Deze jongeren hebben vaak na hun 18de geen inkomen en staan er dus alleen voor. Als je geen 

inkomen hebt en je komt met een PGB in een instelling (je krijgt dan geen leefgeld). Dan zou je 
toch moeten eten en, omdat je geen geld hebt, heb je niks anders dan de zorgtoeslag, dan sta je 
voor een moeilijke keuze: eten of betalen. Eten is iets wat meteen moet, schulden zijn iets voor 
later. 

 
3. Jongeren weten vaak niet waar ze terecht moeten voor advies over financiën. En weten vaak niet 

waar ze recht op hebben. Ook worden ze tijdens de uitstroom uit jeugdzorg soms niet goed voor-
gelicht. 
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De zorgverzekeringschuld is vaak een groot probleem voor jeugdzorgjongeren en kan ervoor zorgen 
dat ze in een schuldenspiraal terechtkomen waar ze niet meer uit komen. Ook kan je niet zomaar van 
je zorgverzekering af. De zorgverzekering is namelijk een verplichte vaste last. Als je 6 maanden je 
zorgverzekering niet betaald, word je aangemeld voor de regeling wanbetalers zorgpremie.  

Je krijgt een boetepremie op je zorgverzekering waardoor deze duurder wordt. Dit zou volgens de 
bedenkers ontmoedigend moeten werken. Maar als je in die spiraal terecht komt vanuit de jeugd-
zorg, kan je hier nooit uitkomen. Laat staan het bestaan weten van de regeling wanbetalers. De 
meeste jongeren komen pas te weten over het bestaan van deze regeling als ze in de spiraal zijn be-
land. Dan is het al te laat! 

In veel gevallen resulteert dit in een aanmelding bij bewind. En dat bewind is ook niet gratis! Ook 
kom je door deze regeling onder het CAK te vallen. Wat het CAK precies is kom ik later op terug. Wat 
ik alvast kan zeggen is dat je van deze instantie niet heel blij wordt. Je bent namelijk pas van ze af als 
de volledige schuld is voldaan of je een regeling hebt kunnen treffen met de zorgverzekeraar.  

 

HUURTOESLAG 

Huurtoeslag is ook een toeslag waar het vaak fout gaat. Jongeren weten vaak niet wat de vereisten 
zijn en letten niet op wijzigingen in inkomen. Als je altijd geld hebt gekregen in groepen zonder te-
genprestatie kan je als jij niet beter weet denken dat dit vanzelfsprekend is. Ik praat het niet goed, 
want is het ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. Alleen kan de voorlichting hierover stukken 
beter. De staat vindt gokreclames namelijk belangrijker dan voorlichting over toeslagen lijkt het wel. 
Hiermee creëren ze meer schulden. 

 

STUDIEFINANCIERING 

Onduidelijk voor de normale student, laat staan een jongere uit jeugdzorg. Informatie op de website 
van duo is vaak tegenstrijdig en onduidelijk. Ik moet bekennen dat ik sommige dingen ook niet 
snapte. Een voorbeeld daarvan was de overbrugging: 

De overbrugging is een toelage die je kan aanvragen zodat je studiefinanciering doorloopt in bijvoor-
beeld de zomervakantie of tijdens een wisseling van opleiding. 
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Alleen staat er nergens dat dit een lening is!!! Sommige mensen kunnen hierdoor denken dat dit een 
gift is en vragen het klakkeloos aan. Kan je ze dit kwalijk nemen als de wachttijden voor de klanten-
service 30 min zijn? Ik vind van niet. Een overheidsorgaan moet duidelijke en correcte informatie op 
haar website zetten. Doen zij dit niet, dan is de schuld indirect af te leiden naar de overheid. 

Ik noem hier een voorbeeld waar ik zelf mee te maken heb gehad, maar er zijn er vast meer.  

 

VERKEERDE INFORMATIE DUO 

Ook ben ik een keer verkeerd geïnformeerd door de klantenservice over mijn tegemoetkoming scho-
lieren. Dit was de eerste keer dat ik leerde dat ik niet blindelings kon vertrouwen op een overheidsor-
gaan.  

Ik moest een tegemoetkoming scholieren aanvragen, maar wist niet precies hoeveel ik kon krijgen. 
Daarom besloot ik contact op te nemen met DUO. Ik had namelijk geen contact meer met mijn ou-
ders, dus kwam ik in aanmerking voor meer, tenminste dat zeiden ze. Ik werd een paar keer doorver-
bonden en kreeg een man aan de lijn die met mij meekeek. Ik vertelde hem over de opleiding die ik 
ging doen, dat het avondschool was en ik geen contact meer had met mijn ouders. 

De man keek met mij mee en gaf aan dat ik ongeveer 450 euro per maand kon krijgen. Dat klonk als 
muziek in mijn oren, maar ook wel een beetje te mooi om waar te zijn. Daarbovenop vertelde de 
man dat mijn schoolgeld betaald zou worden. Ik stelde hem nog een paar vragen over de voorwaar-
den en hoeveel ik mocht bijverdienen. De man gaf aan dat de toelage niet gebonden was aan een in-
komensgrens. Hiervoor moest ik als bewijs een gerechtelijk stuk insturen over de beëindiging van het 
gezag van mijn ouders om te verifiëren of het klopte wat ik zei. Hierna dacht ik dat alles in orde was. 

Dus ik begon het schooljaar van sprint, alles ging goed en ik had er zin in. Tot ik ongeveer een maand 
later een factuur kreeg van school voor mijn lesgeld. Dit kon niet kloppen? Ik besloot contact te leg-
gen met DUO. Na even kort in de wacht te hebben gestaan kwam de medewerker bij mij terug. Hij 
gaf aan dat ik helemaal geen recht had op deze toelage. Ik moest ongeveer 1225 euro terugbetalen. 
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Ik heb nog bezwaar gemaakt. Helaas had ik iets verkeerds aangekruist op het formulier. Ik vroeg het 
nog uitdrukkelijk aan duo of dit klopte. Ik was boos, maar had geen poot om op te staan. Gelukkig 
had ik het geld op mijn spaarrekening gezet en kon ik het gelijk betalen. 

Ik was mezelf erg dankbaar voor het sparen. Had ik dit namelijk niet gekund of had ik het niet ge-
daan, dan was mijn leven vanaf dat moment voorbij geweest. Ik dacht vroeger altijd dat schulden 
maken iets was wat je zelf deed. Maar kwam er op deze manier achter dat jij niet de schuld kiest. De 
schuld kiest jou!! 

 

GEVAREN VAN UITZICHTLOOSHEID 

Ik kan dus al 2 goede voorbeelden noemen van gevaren bij DUO. Hoeveel jongeren zullen slachtof-
fers zijn van een duo schuld? Mensen denken dat rente en boetes motiverend werken, maar het 
werkt juist averechts. De situatie wordt met elke verhoging uitzichtlozer, waardoor de betrokkene de 
handdoek in de ring kan gooien en het opgeeft. Ik zie het als een soort van strijd om koste wat het 
kost het gelijk te halen tussen de overheid en burger. Helaas wint de overheid bijna altijd en zeker 
van zo’n jongere. 

En juist dat gelijk willen halen en die strijd winnen zorgt ervoor dat de overheid op de lange termijn 
verliest. Dit omdat het individu het kan opgeven en de rest van zijn leven ondersteund moet worden 
vanuit bijvoorbeeld de bijstand, wet langdurige zorg of andere een toelage. En nog steeds lijkt het 
dat iedereen in Den Haag het raar vindt dat de zorgkosten blijven stijgen. 

 

CENTRAAL JUSTITIONEEL INCASSOBUREAU CJIB 

Ook het centraal justitioneel incassobureau is een grote schuldeiser. Het gaat hier vooral om boetes, 
maar verhogingen gooien op boetes van een persoon die geen geld heeft is niet altijd de oplossing. 
Het CJIB zou eigenlijk op een menselijke manier met burgers in gesprek moeten gaan over de motie-
ven van de persoon voor de achterstand. 

 

SLACHTOFFERS GEWELD JEUGDZORG EN SCHULDEN 

Als je slachtoffer bent van fysiek, psychisch of seksueel geweld in de jeugdzorg en hierdoor getrau-
matiseerd bent is het helemaal niet verwonderlijk dat je in de schulden terecht komt.  

De transitie vanuit jeugdzorg naar de normale maatschappij is al moeilijk genoeg. Maar als je mis-
standen hebt meegemaakt heb je vaak nog minder meegekregen dan andere jongeren. Deze slacht-
offers zitten vaak nog midden in deze trauma’s. Deze trauma’s kunnen zo heftig zijn dat normaal 
functioneren niet lukt. Terwijl dit wel van ze verwacht wordt. Dit kan erin resulteren dat een jongere 
helemaal vastloopt, afleiding gaat zoeken in verboden middelen of in het ergste geval zelfs suïcidaal 
wordt. Dat laatste is zo erg, en kan voorkomen worden. Alleen zijn de wachtlijsten in de GGZ te lang. 
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Vastlopende jongeren zonder goed sociaal netwerk worden dus het hardst geraakt. Zij kunnen bij-
voorbeeld helemaal niemand meer hebben in het sociale netwerk en op zichzelf aangewezen zijn. 

Als jongeren in een 18+ woonvorm wonen, kunnen ze het gevoel hebben dat de begeleider ze niet 
ziet staan. Of is de begeleider in erge gevallen zelfs nalatig. Dat kan er voor zorgen dat de problemen 
verergeren. Maar ook voor begeleiders is het lastig omdat deze gevoelens niet altijd zichtbaar zijn. 
Dit aangezien in 18+ woonvormen de slachtoffers alsnog veel op zichzelf zijn aangewezen. Ze hebben 
namelijk meestal minder begeleiding dan in de jeugdzorg.  

Dat gevoel van nalatigheid is gevaarlijk, omdat het ervoor kan zorgen dat de jongere het gevoel kan 
krijgen dat de begeleiders er niet voor hem of haar zijn. Hierdoor zal het individu te laat om hulp kun-
nen vragen, hulp die juist zo hard nodig is voor jeugdzorgslachtoffers. Ook beperkt dit gevoel zich 
niet alleen tot jeugdzorgslachtoffers, maar alle jeugdzorgjongeren. Deze slachtoffers hebben vaak 
schulden en zitten ook vaak in de schuldhulpverlening. 

Vaak door publieke schulden: Schulden bij de overheid. 

Maar ook door private schulden: schulden bij bedrijven of de zorgverzekeraar. 

Slachtoffers van geweld in de jeugdzorg kunnen sinds begin 2021 een tegemoetkoming van 5000 euro 
aanvragen als erkenning van het leed wat hun is aangedaan. 

Maar eigenlijk is niemand die ik hierover spreek tevreden mee. De misstanden zijn vaak namelijk im-
materiële schade, schade die niet in geld uit te drukken is. Dit op zichzelf al vaak meer dan 5000 
euro. 

Tel daar dan nog een schuldhulpverleningstraject bij, een naheffing of andere schuld die indirect af te 
leiden is uit de slechte maatschappelijke voorbereiding van de jeugdzorg en dan zie je al snel dat 
5000 euro niet meer genoeg is. De overheid geeft je aan de ene kant geld, maar pakt het aan de an-
dere kant gelijk weer van je af. En juist na die schokkende misstanden in de jeugdzorg is dat zo on-
menselijk. 

Maar de overheid vindt van niet. Die verklaarde een motie om deze schulden kwijt te schelden voor 
slachtoffers in wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) “onuitvoerbaar” en dat is naar mijn 
idee belachelijk. Als je de jongeren echte erkenning wil geven moet je ervoor zorgen dat zij een 
schone lei krijgen. Dat dit lastig kan worden begrijpt denk ik iedereen wel. Maar dat is geen reden om 
het niet te doen.  

Ik hoop dan ook dat de nieuwe minister van rechtsbescherming hier nogmaals naar gaat kijken zodat 
deze jongeren eens wat licht kunnen zien in hun leven. Want dat licht is iets wat deze jongeren nog 
nooit hebben gezien en misschien zelfs zonder hulp en herstel nooit gaan zien. Terwijl ze hier alle 
recht toe hebben en al helemaal na deze misstanden. Iedereen verdient namelijk een kans, mensen 
die nooit een kans hebben gehad al helemaal. 

Ook moet het niet bij slachtoffers blijven met een WSNP-traject, ieder slachtoffer die publieke of pri-
vate schulden heeft die indirect voortvloeien uit de jeugdzorg hebben recht op kwijtschelding. Hier 
moet het niet alleen bij blijven, maar het financiële stuk is wel het belangrijkst. Het gaat hier namelijk 
om kwetsbare mensen.  
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HOOFDSTUK 2 HET CAK 

WAT IS HET CAK 

Het CAK (centraal administratie kantoor) is een overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor alle 
wettelijke en administratieve taken op het gebied van zorg en welzijn. Dit doet het CAK in opdracht 
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

 

TAKEN 

Een van de belangrijkste taken van het CAK is het innen en berekenen van de eigen bijdrage, deze 
eigen bijdrage betaal je voor de zorg die je ontvangt in WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) 
en WLZ (wet langdurige zorg). Ook is het CAK verantwoordelijk voor de financiering vanuit de WLZ. 

Bovendien is het CAK verantwoordelijk voor het uitvoeren van de regeling onverzekerden, de rege-
ling wanbetalers, gemoedsbezwaarden en regeling onverzekerbare vreemdelingen. 

 

WAAROM IS HET CAK ZO’N OBSTAKEL VOOR JEUGDZORGJONGEREN?  

Een van de taken van het CAK is dus het berekenen en vaststellen van de eigen bijdrage, het CAK zijn 
taak is een eigen bijdrage innen. Jongeren met een PGB of ZIN indicatie hebben dus te maken met 
het CAK. Je zou dus denken dat een overheidsinstantie dit zorgvuldig berekend en int. Maar niets is 
minder waar. Het CAK heeft namelijk al jaren zijn zaken niet op orde. Jongeren zijn hier de dupe van, 
maar om te begrijpen waarom de eigen bijdrage zo’n obstakel is voor jongeren zal je eerst iets meer 
te weten moeten komen over de eigen bijdrage. 

 

DE EIGEN BIJDRAGE IN A NUTSHELL  

De eigen bijdrage van het CAK is een vage constructie. En in dit stuk zal ik duidelijk uitleggen waarom. 

Als je 18 wordt en je hebt een verlengde zorgvraag kan je dus een indicatie aanvragen, je hebt zoals 
eerder besproken de keuze uit de volgende indicaties. 

PGB (persoonsgebonden budget): Budget waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen. Je regelt dus 
eigenlijk je eigen zorg en kan hier dus ook afspraken over maken.  

ZIN (zorg in natura): Zorg die de zorgaanbieder voor je regelt, de zorginstantie bepaalt de vorm van 
zorg. Er zijn dus geen afspraken te maken over de zorg. 

Met deze indicaties heb je dus eigenlijk een soort van ticket voor zorg. Die zorg kan je uit twee wet-
ten krijgen afhankelijk van je zorgvraag. 
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WMO1:  
De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit 2015 is een wet die in het leven is geroepen voor 
decentralisatie van de zorg naar gemeentes. De wet is gericht op de zelfredzaamheid en participatie 
van het individu. Alles wat kan helpen met zelfredzaamheid en participatie wordt dus bekostigd van-
uit de WMO. Ik zal een aantal voorbeelden noemen: 

- Beschermd wonen voor korte tijd met indicatie of beschikking 
- Een voorziening die een individu helpt met zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld een scootmobiel, rol-

stoel, steunkousen of een traplift (hier zitten wel voorwaarden aan) 
- Individuele begeleiding of een huishoudhulp 

Deze zorg is natuurlijk duur en hiervoor betaal je zelf een bedrag.  

 

WLZ2:   
De wet langdurige zorg komt ook uit 2015, ook in het leven geroepen met de decentralisatie. Maar 
een totaal andere indicatie. De WLZ is bedoeld voor mensen met een permanente zorgvraag, men-
sen met een WLZ vallen onder constante zorg. Deze indicatie wordt alleen afgegeven als de verwach-
ting is dat de 24/7 zorgvraag levenslang aanwezig blijft. 

 

BEDRAGEN EIGEN BIJDRAGE PER INDICATIE 

PGB 

Heb je een PGB en krijg je zorg vanuit de WMO? Dan is de eigen bijdrage in 2022 meestal 19 euro 
per maand. (De PGB WMO is een pgb die jongeren vaak krijgen, omdat jongeren meestal geen Wet 
langdurige zorg indicatie krijgen) 

Heb je een PGB en krijg je zorg vanuit de WLZ? Dan krijg je te maken met de vage constructie, je ei-
gen bijdrage voor 2022 is dan namelijk minimaal 24,40 en maximaal 913,20 per maand. Alleen is 
deze constructie bij de WLZ meestal niet heel gevaarlijk, omdat deze personen vaak niet meer wer-
ken. 

 

ZIN  

Zorg in natura, de maximale hoogte eigen bijdrage is in 2022 2506 euro per hele maand. 

 

WLZ  

Bij de WLZ is de maximale eigen bijdrage in 2022 ook 2506 euro per hele maand. 

 
1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - Wikipedia 
2 Wlz (Wet langdurige zorg): Betekenis, Indicatie & Aanvragen (zorgwijzer.nl) 
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Het is bij indicaties ook mogelijk om een lage eigen bijdrage te betalen, maar hier zitten voorwaarden 
aan.3 

 

BEREKENING EIGEN BIJDRAGE 

De eigen bijdrage wordt uitgerekend met de volgende rekensom: 

Jouw netto-inkomen - €420 - €3906 - €1867 - 15% inkomen uit arbeid = alles daarna voor CAK 

Vreselijk onduidelijk zou je kunnen denken als kwetsbare. Maar ik zal hem wat verduidelijken in mijn 
eigen woorden. 

 

Aftrekposten eigen bijdrage: 

€420: De 420 euro is op jaarbasis en is de aftrekzorgverzekeringswet, dit is waar je volgens de wet 
recht op hebt en dit trekken ze van je inkomen af. Het is dus vrijgesteld van de berekening eigen bij-
drage. 

€3906: De 3906 euro is de aftrek zak en kleedgeld, je hebt volgens de wet recht op 325 euro per 
maand aan zak en kleedgeld. Dit bedrag wordt van je eigen bijdrage afgetrokken en hiervan word je 
vrijgesteld.  

€1867: Aftrek niet pensioengerechtigd, algemene korting voor niet pensioengerechtigde. 

15% inkomen uit arbeid: Dit is waar het raar wordt voor jeugdzorgjongeren. De 15% is een aftrek uit 
arbeid. Een soort van korting als beloning dat je werkt. Ben je 21 of ouder? Dan wordt je eigen bij-
drage berekend met het jaar ervoor.  

Stel het is 2022 en ik heb in 2021 10.000 euro verdiend. Dan krijg ik in 2022 15% arbeidskor-
ting(1500,00 euro) aftrek, dit wordt dus ook in mindering gebracht. Alles wat na deze aftrekposten 
overblijft is je bijdrage plichtige inkomen, dit deel je door 12 en dat is wat je aan eigen bijdrage per 
maand betaald.  

Niks raars aan zou je denken, maar schijn bedriegt. De eigen bijdrage is dus een variabel bedrag en 
staat nooit vast. Dit is letterlijk vragen om naheffingen en schulden.  

Ik zal simpel uitleggen waarom: er is een grens, als je namelijk alle aftrekposten eraf hebt getrokken 
ben je dus bij de grens uitgekomen. Deze ligt in 2022 op 6193,00 (alle aftrekposten bij elkaar) zon-
der 15%. 

 

3 CAK - Lage of hoge eigen bijdrage (hetcak.nl) 
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Stel ik werk fulltime en laten we zeggen dat ik 10.000 per jaar verdien (voor het gemak) dan gaan de 
aftrekposten ervan af ( -6193 -15% arbeid: 1500) Na deze aftrekposten hou ik als bijdrage plichtig in-
komen: 2307 over. Dit deel je door 12 en dat is 192,25 per hele maand. 

 

Volg je het inmiddels nog? Want de jongeren zijn al afgehaakt…. 

 

Stel je betaald dus 192,50 per maand (het CAK berekent dit) en je krijgt een bonus of loonsverhoging 
van 40 euro per maand.  Dan ga je dus over de grens en gaat 85% van die 40 euro per maand naar 
het CAK.  

Weet je niet hoe dit zit dan ben de dus gevoelig voor een naheffing. Ben je slecht in financiën? Dan al 
helemaal. 

Want die 34 euro (85% van 40) stapelt zich op, maand op maand en gaat dit een jaar door? Dan 
wordt de 34 euro 408 euro!!! 

Heel veel geld voor een kwetsbare die 85% van zijn inkomen moet afdragen aan het CAK!! 

En geen enkel persoon die fulltime werkt verdient 10.000! Die verdient veel meer, dus die naheffing 
is ook veel hoger! 

 

De vraag is dan: Stel je krijgt een naheffing, en moet dus 85 % van je inkomen afdragen aan het CAK 
voor de eigen bijdrage: Hoe betaal je die naheffing af??? 

 

Dit is een vraag die bij mij sinds half 2021 door mijn hoofd spookt? In 10 jaar? 5 jaar? Een schuldsane-
ring traject? Het CAK scheldt dit namelijk niet kwijt. 

Maar nu wordt het nog raarder. 

Er is namelijk een wettelijke uitzondering voor 18, 19 en 20-jarigen (zie artikel 3.15 van het uitvoe-
ringsbesluit). Dit is omdat het CAK ervan uitgaat dat een 18-jarige pas voor het eerst een inkomen 
heeft. (of zoals zij zeggen “van een inkomen geniet”) 

Voor 18-jarigen houdt dit in dat de eigen bijdrage is gebaseerd op het jaar van de eigen bijdrage, dit 
berekenen ze dan met het te verwachten inkomen van dat jaar. Dit is dus een soort van gok!!! 

Dit doen ze nogmaals bij 19-jarigen, de eigen bijdrage wordt dan nogmaals gebaseerd op een soort 
van gok. Het te verwachten inkomen over het zorgjaar waarin het individu 19 is. 

Bij 20-jarigen houdt de uitzondering in dit het berekend wordt met het voorgaande zorgjaar. Dit staat 
volgens het CAK dan vast en wordt pas achteraf gecheckt!!! 

Deze bovenstaande constructie is gewoon vragen om naheffingen en misstanden!! Want als je het 
inkomen baseert op een gok en later het overschot naheft, dan krijgt de betrokkende systematische 



© Thomas van den Berg 2022 
19 

schulden. (Het CAK mag in 2022 de eigen bijdrage WMO voor beschermd wonen tot 36 maanden te-
rug in rekening brengen) 

Meer info over de naheffingstermijn? Klik dan op de link4. 

 

Toen ik dit voor het eerst doorhad schrok ik me kapot, dit kon toch niet in Nederland. Alles is hier 
toch goed geregeld? 

Ik zie altijd dat er risicomodellen worden gemaakt van wetten en dat de voordelen en nadelen naast 
elkaar worden afgewogen. Er is dus iemand geweest die dit gewoon heeft gezien voor de invoering 
van deze wet en deze wet kwam er alsnog. Ik vind dit volstrekt belachelijk, maar wat nog belachelij-
ker is? Is dat dit niet te snappen is voor normale mensen. Laat staan kwetsbaren!! Want daar is dit 
systeem voor gemaakt! 

Ik kreeg dus zelf met dit systeem te maken, het systeem is zo gecompliceerd dat geen enkele CAK-
medewerker mij precies kon uitleggen hoe het zat. Ik kreeg iedere keer puzzelstukjes en moest zelf 
maar zonder plaatje gaan uitvogelen waar de stukjes moesten. Dit heeft mij ongeveer een jaar ge-
kost. Zelfs voor een onderzoeksjournalist was dit niet begrijpen. 

Omdat ik nu alle stukjes heb maak ik dit verslag. Zodat andere mensen de puzzel krijgen en er actie 
op kunnen ondernemen! 

Dit systeem is kansenongelijkheid op z’n best. Als je uit de jeugdzorg stroomt en geen geld hebt. 
Maar vervolgens je leven op de rit moet zetten, wat doe je dan? Dan zullen de meeste jongeren gaan 
werken. 

Maar met deze constructie wordt uit het systeem komen niet geloond, het wordt afgestraft!!! Je 
komt namelijk terecht in het naheffingen carrousel. Is die naheffing hoog en heb je geen sociaal 
netwerk om de naheffing mee te dragen? Dan is je leven voorbij. De instelling waar je in zat kan je 
financieel nooit meer uit. 

Je zal in het ergste geval een valse zorgvraag moeten verzinnen bij een herindicatie zodat je niet op 
straat komt te staan. De overheid wint dus een kleine strijd, maar verliest in de lange termijn. 

Laat je iemand namelijk werken, dan kan je rendement halen op je investering in deze persoon. Deze 
persoon groeit door, betaalt meer belasting. Heeft vaak lagere zorgkosten en heeft geen uitkering 
nodig.  

Maar als je de persoon laat zitten dan kan de persoon al deze sociale verzekeringen nodig zijn voor 
de rest van zijn leven. Ik kan het niet zo 1 2 3 uitrekenen, maar kan met zekerheid zeggen dat dat een 
stuk meer is dan de eigen bijdrage voor de zorg. 

  

 

4 CAK - Hoe ver terug mag het CAK een eigen bijdrage in rekening brengen? 
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HOOFDSTUK 3: MISSTANDEN 

 

Misstanden zijn een groot deel van mijn leven geworden. Ik leefde in de misstanden, nu zorg ik er-
voor dat ze aan het licht komen. Ik ga het hebben over misstanden die ik zelf heb meegemaakt, mis-
standen in de jeugdzorg. Maar eerst ga ik door op de ergste actuele misstanden: De misstanden van 
het CAK. 

 

MISSTANDEN CAK 

Missie, visie en kernwaarden CAK5  

Missie, waar wij samen voor staan 

Het CAK is de klantgerichte publieke dienstverlener die staat voor de zorgvuldige uitvoering 
van regelingen van de overheid en proactieve communicatie met burgers. 

Visie, waar wij samen voor gaan 

Iedere burger heeft recht op snelle, foutloze en gemakkelijke dienstverlening door de over-
heid; het CAK biedt daarbij extra zorg en aandacht voor mensen in kwetsbare situaties.   

Waarden  

De missie en visie geven wij vorm op basis van vijf waarden. 

• Betrokken 

• Vakkundig 

• Rechtvaardig 

• Energiek 

• Toegankelijk 

 

Hierboven staan hele mooie woorden, lees ze goed door en onthoud ze goed. Het zijn namelijk de 
missie, visie en kernwaarden van het CAK. Het CAK kan namelijk goed liegen. 

Als ik vroeger loog op mijn groep moest ik op een stoel zitten en naar de muur kijken. Uren, dagen, 
weken afgaande van wat je deed. Ik kreeg het een keer 3 weken voor een lege fles alcohol. Bevrie-
zing of correctie werd het wel genoemd. Maar in de media stond het vooral bekend als de stilzitstraf. 

 

 
5 https://www.hetcak.nl/over/over-ons/missie-visie-kernwaarden  
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Laat ik vooropstellen dat het CAK meer misstanden begaat dan ik in dit verslag zet, de reden dat ik 
deze niet noem zijn vanwege mijn lopende strijd tegen het CAK. Ik kan deze namelijk nodig zijn als 
bewijs in de rechtbank. 

MISSTAND 1: ONDUIDELIJKE VOORLICHTING REKENHULP EIGEN BIJDRAGE 

Ik heb het zojuist gehad over de vage constructie van de eigen bijdrage, maar wat als ik je vertel dat 
er naast deze constructie een nog vagere constructie is…. 

Ik heb het over de CAK-rekenhulp6  

De CAK-rekenhulp ziet eruit als een handige ‘ontzorgende’ constructie om het gemakkelijk te maken 
voor de burger. Maar niets is minder waar.  

 

“Goed om te weten 
De eigen bijdrage die u moet betalen, kan anders zijn dan de uitkomst in de rekenhulp. U kunt geen 
rechten ontlenen aan de uitkomst van de rekenhulp.” - CAK - Eigen bijdrage rekenhulp (hetcak.nl) 

 

Dat is wat er tegenwoordig bovenaan staat? Maar hoe kan die uitkomst dan verschillen? 

Het CAK gebruikt namelijk dezelfde berekeningen en max bedragen die ik in hoofdstuk 2 heb toege-
licht? Nou nee... 

Zoals eerder uitgelegd zijn er verschillende indicaties WLZ, ZIN en PGB. 

Je zou dus kunnen denken dat de eerste vraag die ze stellen luidt:  

“Wat voor indicatie heeft u?” 

Maar die vraag is gedeeltelijk terug te vinden. 

Bij ‘zorg in een instelling’ staat geen indicatievraag, ook niet of je er in deeltijd woont? (Doordeweeks 
in de instelling, weekend ergens anders bijv. ouders) 

Vervolgens wordt er nog gevraagd om je geboortedatum, of je een partner hebt of kosten voor kin-
deren. Vervolgens moet je je bruto inkomen, betaalde loonheffing, grondslag sparen en beleggen, 
netto-inkomen en bedrag aanslag zorgverzekeringswet invullen. 

Na dit ingevuld te hebben wordt de berekening (inkomen-aftrekposten= alles daarna voor het CAK) 
toegepast. 

Maar dit is toch wat ze toepassen zou je kunnen denken, wat gaat er dan precies fout? 

 

6 CAK - Eigen bijdrage rekenhulp (hetcak.nl) 
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Wat er fout gaat is dat het CAK bepaalde uitzonderingen er niet in verwerkt. Hierdoor word je dus 
eigenlijk verkeerd voorgelicht en misleid.  

Maar waarom hebben ze die rekenhulp dan op hun website zou je kunnen denken? 

Ik heb geen idee, naar mijn idee zou je dit makkelijk kunnen oplossen door de uitzonderingen te ver-
werken in de rekenhulp. Of de hele rekenhulp gewoon van de website afhalen. Maar volgens het CAK 
ben ik maar iemand die zorg heeft afgenomen. 

Je kan er namelijk wel neerzetten “je kan er geen rechten aan ontlenen”, maar dit neemt niet weg 
dat je mensen misleid en verkeerd voorlicht. Juist als overheidsorgaan heb je de taak correcte infor-
matie aan te leveren en mensen juist voor te lichten. Dat het CAK denkt dat dit niet voor hen geldt 
zegt al genoeg. Deze rekenhulp is minimaal al een jaar ongewijzigd en hiermee kan dus hun visie uit 
het raam gegooid kan worden. Ik zet hem voor de lol nog even hieronder: 

“Iedere burger heeft recht op snelle, foutloze en gemakkelijke dienstverlening door de overheid; het 
CAK biedt daarbij extra zorg en aandacht voor mensen in kwetsbare situaties.”7 

Het allerergste is misschien nog wel dat sommige medewerkers gewoon erkennen dat dit niet klopt. 
Ik heb een tijd gedacht dat ik zelf gewoon knettergek moest zijn, maar gelukkig viel het mee. 

Maar als je in jezelf opneemt dat medewerkers dit weten en dit niet veranderd wordt, zegt dit naar 
mijn idee genoeg over de bestuurscultuur binnen het CAK. 

 

 

MISSTAND 2: SCHENDEN AVG 

 

Schending AVG 

Het CAK begaat veel misstanden, maar heeft in mijn zaak een fout gemaakt die ze de kop kan kosten. 
Deze schending is een schending waar het CAK eventueel een miljoenenboete voor kan krijgen. De 
AVG zit nogal complex in elkaar. Daarom is het volgende stuk opgesteld door mijn jurist Tom Knijp.  
 
Ook hebben we een AVG-expert ingeschakeld, deze kiest er om persoonlijke redenen voor anoniem 
te blijven. Maar dankzij hem kunnen we makkelijk uitleggen waarom deze schending nou fout is. 
 
Hier gaan we op de volgende pagina verder op in. 
 
 
 
  

 
7 https://www.hetcak.nl/over/over-ons/missie-visie-kernwaarden  
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Op 12 januari 2022 ontvangt Thomas een uitnodiging voor een hoorzitting. In de uitnodiging wordt 
aangekondigd: 
 
 

 
 
  
Wij maken een opname van de hoorzitting. 
 
Dat wekt de nodige verwondering. Het is een bestuursorgaan immers helemaal niet toegestaan om 
zomaar, laat staan zonder toestemming te vragen, aan te kondigen dat een hoorzitting zal worden 
opgenomen. Als een burger bijvoorbeeld een zitting opneemt, kan die burger in beginsel strafbaar 
zijn op grond van art. 139a Sr (Wetboek van Strafrecht). Het gaat er in art. 139a Sr om dat het straf-
baar is om “met een technisch hulpmiddel” een gesprek dat in een “besloten lokaal” wordt gevoerd, 
opzettelijk af te luisteren, als dat niet in opdracht van een van de deelnemers gebeurt. 
 
In 2018 heeft de Hoge Raad zich gebogen over een zaak waarin een gesprek van o.a. de Onderwijsin-
spectie in een school heimelijk werd opgenomen (ECLI:NL:HR:2018:2342). De Hoge Raad oordeelde 
dat dit inderdaad strafbaar was.  
 
Weliswaar is de situatie in zoverre niet precies te vergelijken, omdat het CAK het van tevoren heeft 
aangekondigd en er in zoverre waarschijnlijk geen sprake is van “heimelijk”. Maar het zegt wel iets 
dat het Openbaar Ministerie actief burgers vervolgt die gesprekken met een overheidsinstantie op-
nemen, terwijl het – andersom – vanuit het CAK als vanzelfsprekend wordt beschouwd. 
 
Maar het zegt iets over de lakse manier waarop het CAK met jouw rechten omgaat. De AVG is blijk-
baar ook niet heilig. 
 
Schend je de AVG, dan zit je al heel snel in de sfeer van art. 8 EVRM: het recht op eerbiediging van 
het privé- en gezinsleven. Ook is het handelen van het CAK in strijd met art. 10 lid 1 van de Grond-
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wet, waar het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is geregeld strafbaar was. Welis-
waar is de situatie in zoverre niet precies te vergelijken omdat het CAK het van tevoren heeft aange-
kondigd en er in zoverre waarschijnlijk geen sprake is van “heimelijk”, maar het zegt wel iets dat het 
Openbaar Ministerie actief burgers vervolgt die gesprekken met een overheidsinstantie opnemen, 
terwijl het – andersom – vanuit het CAK als vanzelfsprekend wordt beschouwd. 
 
Dat laatste wordt ook kenbaar uit de opmerking van de behandelaar op 18-01-2022 dat het CAK dit 
“‘Al jaren’ op deze manier doet.”  
Het CAK vindt het blijkbaar vanzelfsprekend dat gesprekken zouden mogen worden opgenomen. 
 
Zo vanzelfsprekend is het niet. Het CAK kondigt een grote schending van de AVG aan alsof het een 
voldongen feit is. In art. 6 lid 1 aanhef en onder a AVG is (heel kort gezegd) echter bepaald dat een 
“verwerking” alleen rechtmatig is indien de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de “ver-
werking van zijn persoonsgegevens”. En bovendien moeten de doeleinden voor die toestemming ex-
pliciet zijn benoemd. Volgens de definitie van “verwerking” in art. 4 sub 2 AVG valt ook het opnemen 
van een hoorzitting, zoals aangekondigd door het CAK, onder “verwerking”. En “persoonsgegevens” 
worden gelijk in art. 4 sub 1 gedefinieerd. Uit die definitie blijkt dat een opname van iemands stem 
onder “persoonsgegevens” valt. 
 
Kortom: het CAK kondigt aan art. 6 lid 1 AVG te zullen schenden, en voegt eraan toe: “dat doen wij al 
jaren zo”. Dat betekent dat het CAK dus zelf erkent stelselmatig de AVG te schenden. Daar komt bij 
dat het CAK nergens een omschrijving geeft van het doel van de opname. Pas bij telefonische na-
vraag krijgt Thomas te horen dat het de bedoeling is dat het CAK het later nog eens terug kan luiste-
ren om er een verslag van te maken. 
 
Als het CAK netjes om toestemming had gevraagd, en daarbij meteen uit zichzelf had aangekon-
digd waaróm de hoorzitting zou worden opgenomen, was het mogelijk een ander verhaal geweest. 
Maar het CAK speelt het ook hier niet volgens de regels, en voegt daaraan toe: “Dit doen we al ja-
ren zo”. 
 
 Je kunt je afvragen in hoeverre het CAK hiermee het doelbindingsbeginsel probeert te omzeilen. 
Want stel dat Thomas geen protest had gemaakt. Dan had het CAK dat mogelijk kunnen uitleggen als 
een soort impliciete, stilzwijgende toestemming, en had het CAK over een opname beschikt zonder 
een specifiek en duidelijk omschreven doel (wat ook weer in strijd is met de AVG). Het CAK zou dan 
vroeg of laat wel een probleem hebben gekregen met art. 7 lid 1 Awb, omdat het achteraf natuurlijk 
nooit kan aantonen dat (en hoe) Thomas zijn toestemming had gegeven. Stilzwijgende toestemming 
is meestal niet voldoende.  
 
Maar het zegt iets over de lakse manier waarop het CAK met jouw rechten omgaat. De AVG is blijk-
baar ook niet heilig. Schend je de AVG, dan zit je al heel snel in de sfeer van art. 8 EVRM: het recht op 
eerbiediging van het privé- en gezinsleven. Ook is het handelen van het CAK in strijd met art. 10 lid 1 
van de Grondwet, waar het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is geregeld. Een 
overheid die actief handhaaft op burgers die de AVG schenden waar zeer hoge boetes voor worden 
uitgedeeld (die soms in de miljoenen lopen), maar tegelijkertijd zelf aangeeft “dit doen we al jaren 
zo”, schendt daarmee de ‘rule of law’. Dat houdt in: de overheid is ook aan zijn eigen recht gebon-
den. De rule of law staat weliswaar niet apart vermeld als mensenrecht in het EVRM, maar staat wel 
in de preambule (dat is de aanhef bovenaan het verdrag). Het staat ook in de preambule van de Uni-
versele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN. Het CAK lijkt zich weinig aan te trekken 
van de AVG en van internationaal recht. 
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MISSTAND 3: CAK IS ONVOLDOENDE IN CONTROL EN HEEFT ZIJN ZAKEN NIET OP ORDE 

Het CAK is een zelfstandig bestuursorgaan, maar wordt wel gecontroleerd. Dit wordt gedaan door de 
NZA (nationale zorgautoriteit) en wat zij ieder jaar constateren is niet al te best. Het CAK heeft al ja-
ren zijn zaken niet op orde. In Oktober van 2021 kwam er een nieuw onderzoek uit van NZA en hierin 
staat dat CAK nog steeds onvoldoende in control is over systemen. Het CAK maakte de jaren daar-
voor langzaam verbetering door, maar dit rapport bevestigde wat ik al vermoedde sinds januari 
2021: 

De situatie bij het CAK is niet op orde.  Hieronder staat een stuk uit het rapport van het NZA over de 
gang van zaken bij het CAK. Mocht je het hele rapport willen lezen kan dit via de link onder in de pa-
gina. 

“Daarnaast constateren wij dat er nieuwe issues zijn die de uitvoeringsorganisatie van het CAK belas-
ten en gevolgen hebben voor met name de cliënten van het CAK, de fondsen en gemeenten. Zo blijkt 
uit nadere analyse van het CAK, dat de onrechtmatige uitvoering van de eigen bijdrageregelingen ho-
ger is dan eerder berekend. Wij benadrukken dat de analyse en afwikkeling van deze issues prioriteit 
moet hebben vanwege de mogelijke financiële impact op zowel cliënten, fondsen als gemeenten, en 
houden hier actief toezicht op. Het is daarbij van belang dat het CAK cliënten op gelijke wijze behan-
delt, en een uitleg van de regelgeving hanteert die uitpakt in het voordeel van cliënten.” 8 

Vergelijk dit stukje met de visie van het CAK hieronder. 

“Visie, waar wij samen voor gaan iedere burger heeft recht op snelle, foutloze en gemakkelijke dienst-
verlening door de overheid; het CAK biedt daarbij extra zorg en aandacht voor mensen in kwetsbare 
situaties” 9  

Dit kan dus echt regelrecht het raam uit! (Als mijn sociaal werker carrière niet uitpakt kan ik altijd 
nog visies gaan maken) 

 

MISSTAND 4: HET ONJUIST EN TIJDIG VASTSTELLEN VAN EIGEN BIJDRAGES 

Het CAK stelt te laat juiste bijdrages vast, waardoor burgers naheffingen krijgen. In mijn geval zat het 
UWV volgens het CAK in de fout, maar zoals eerder uitgelegd is het beleid het echte probleem. Bij-
drages worden pas jaren na start gecontroleerd, dit resulteert dus in naheffingen. 

Ik kreeg zelf in januari 2021 een brief van het CAK waarop stond dat mijn inkomen 0 euro was. Dit 
klopte niet dus ik besloot te bellen, ik had namelijk gewoon gewerkt. Ik moest juiste gegevens instu-
ren via een contactformulier en ongeveer een maand later kreeg ik het bericht van de naheffing. Het 
bericht staat op de volgende pagina en beschrijft duidelijk wat er fout ging. 

 

 

8 CAK nog niet op orde (zorgkrant.nl) 

9 https://www.hetcak.nl/over/over-ons/missie-visie-kernwaarden  
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Op wo 10 feb. 2021 om 16:08 schreef Bericht van het CAK <contact@cak.helptu.nl> 

Geachte heer Van den Berg, 

Met uw e-mail stuurt u inkomensgegevens voor aanpassing van de eigen bijdrage beschermd wonen. 
Eigen bijdrage 2020 
Voor 19 -jarigen stellen wij de eigen bijdrage vast op basis van de inkomensgegevens van het zorgjaar. Wij 
stellen de eigen bijdrage eerst voorlopig vast op basis van de verwachte inkomensgegevens van het UWV. Als de 
Belastingdienst de inkomensgegevens van het betreffende jaar definitief heeft vastgesteld stellen wij de eigen 
bijdrage definitief vast. 
Inkomensgegevens 
Bij de eerste opvraag van de verwachte inkomensgegevens van het UWV is een voorlopig inkomen van € 0,- 
doorgegeven. Uw eigen bijdrage is hierdoor voorlopig op € 0,- gesteld. Wij hebben naar aanleiding van 
uw  meegestuurde inkomensgegevens een nieuwe check gedaan bij het UWV. Uw inkomen blijkt inderdaad 
hoger. Wij hebben de eigen bijdrage nu opnieuw (voorlopig) vastgesteld. Uw eigen bijdrage voor 2020 is 
vastgesteld op € 614,61 per maand en voor 2021 op € 476,22 per maand. Wij sturen u begin maart de nieuwe 
beschikkingen. U kunt de inkomensgegevens dan controleren op het bijgaande rekenschema. 
Betalingsregeling 
In maart sturen wij een factuur voor meerdere maanden. Kunt u het openstaande bedrag niet in 
één keer betalen? In veel gevallen is een betalingsregeling mogelijk. Ga hiervoor 
naar www.hetcak.nl/betalingsregeling. Of neem telefonisch contact met ons op. Wij 
bespreken dan met u wat de mogelijkheden zijn. 
Wij betreuren de ontstane situatie en bieden u onze oprechte excuses aan voor de overlast die u hierdoor heeft 
ondervonden. 
Heeft u nog vragen? 
Ons gratis informatienummer is 0800 - 0087. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook. Ga hiervoor naar www.hetcak.nl/contact. Wij helpen u graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
CAK 
 
Manager Klantcontact 
Jerry de Best 
 
CAK 
Antwoordnummer 1608 
2509 VB Den Haag 
www.hetcak.nl 

T Wmo 0800-1925 

T Wlz en beschermd wonen 0800-0087 

T Schengenverklaringen 0800-2108 

 
  
 
Op 14-01-2021 heeft u de volgende vraag aan ons gesteld: 

Omschrijving: 
 
Hallo ik heb onlangs contact gehad over een mogelijke aanpassing eigen bijdrage hiervoor moest ik loonstroken 
insturen ik werk op contract 20-24 uur dat betekent dat mijn inkomen tussen de 800 en 940 euro per maand zit 
tenzij ik extra werk in bijv schoolvakanties  
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Gegevens: 
 

Veld Waarde 

Over welke regeling gaat 
het?*:  Zorg vanuit de Wlz 

Wat wilt u doen?*:  Een wijziging doorgeven: Zorg vanuit de Wlz 

Bericht:  

Hallo ik heb onlangs contact gehad over een mogelijke aanpassing eigen 
bijdrage hiervoor moest ik loonstroken insturen ik werk op contract 20-24 
uur dat betekent dat mijn inkomen tussen de 800 en 940 euro per maand zit 
tenzij ik extra werk in bijv schoolvakanties  

Voorletters:  TM 

Achternaam:  van den Berg 

E-mailadres:  05thom20@gmail.com 

Telefoonnummer:  0649306230 

Geboortedatum:  05-04-2001 

Wilt u een bevestiging 
op uw e-mailadres ont-
vangen?:  

Ja 

Burgerservicenummer:  xxxxxxxxxx 

KlantId:  0 

InlogTijdDigiD:  dd-MM-yyyy 

 

Het UWV heeft dus eigenlijk een fout gemaakt. Wordt de schuld dan kwijtgescholden? 

Nee, de burger krijgt een excuus van een ambtenaar die om 17:00 waarschijnlijk naar huis gaat. Voor 
hem is het zo goed als afgedaan. Maar de burger blijft zitten met de schuld.  

Het UWV maakt wel vaker fouten en daar gaat ook niet alles hoe het zou moeten gaan, maar UWV 
en CAK zijn de overheidsorganen!! En dus samen de overheid, het zijn geen private bedrijven. Gaat er 
bij een uitwisseling tussen overheidsorganen iets fout? Dan moet de burger hier niet verantwoorde-
lijk voor gesteld worden. 

Het gevoel toen ik dit bericht kreeg is onbeschrijfelijk en dat is een gevoel wat ik nooit meer ga verg-
eten.  
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MISSTAND 5 ZWIJGCONTRACT 

Mediation als verkapt zwijgcontract 

Een andere vreselijke misstand die deze overheid begaat, is het aanbieden van slimme zwijgconstruc-
ties als het ze te heet onder de voeten wordt. Het CAK bood ons mediaton aan met geheimhouding 
over volledige kwijtschelding, iets waar je misschien niet veel achter zou zoeken. Maar schijn be-
driegt, mijn jurist Tom Knijp zal hieronder uitleggen waarom. Het is namelijk een zwijgcontract. Ik 
heb ervoor gekozen deze constructie te weigeren, omdat dit aan het licht moet komen. 
 
 
Op 10 januari laat Thomas aan de bezwaarbehandelaar weten weliswaar in te stemmen met het aan-
bod om er in onderling overleg uit te komen door middel van een schikking, maar dat hij dat niet wil 
door middel van de tussenkomst van een mediator. Door middel van een mediationcontract wordt 
het namelijk op die manier geheimhouding opgedrongen. 
 
Het eindresultaat van die geheimhouding is dat Thomas weliswaar geheel of gedeeltelijk tegemoet 
zou worden gekomen, maar dat andere jongeren die in een vergelijkbare (rechts)positie als Tho-
mas verkeren, daarmee niet hun voordeel zouden kunnen doen.  
 
Dit is de reden waarom het CAK in gesprek wil met een mediator, omdat het een constructie is om 
publieke onrust mee te voorkomen. Stel Thomas zou hier mee doorgaan en het CAK aan de tand voe-
len. Dan kan dit op den duur zorgen voor slechte publiciteit, iets wat het CAK absoluut niet kan ge-
bruiken, omdat ze al onder de loep van de NZA(nationale zorg autoriteit) liggen.  
 
Deze slechte publiciteit kan er voor zorgen dat er een grotere loep op het CAK wordt gezet, waardoor 
het bestuur gecontroleerd wordt op haar uitvoerende taken. Iets wat het CAK absoluut niet wil. 
 
Ook moet het CAK niet alleen naar Thomas zijn belangen kijken, maar ook naar het belang van al die 
andere jongeren en dat doet het CAK nu net niet en daarom is deze constructie zo fout. 
 
Voor meer info over de juridische onderbouwing zie art. 6.1.2 Wlz 
 
De manier waarop het CAK de geheimhouding op deze manier probeert door te drukken, is in strijd 
met art. 3:3 Awb en strekt daarmee tot machtsmisbruik. De wetgever geeft in art. 3:3 Awb een om-
schrijving van machtsmisbruik: 
 

Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een an-
der doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend. 
 

 
Het CAK gebruikt zijn bevoegdheid om via mediation Thomas een slimme constructie in te praten we-
tende dat Thomas waarschijnlijk hiermee gaat instemmen. Dit omdat hij weinig te zeggen heeft bij 
het CAK. Juist daarom kan je met zekerheid zeggen dat de mediaton niet als doel meer heeft er sa-
men uit te komen, maar zo een manier wordt om een geheimhouding door te drukken.  
 
Juist omdat Thomas in dat geval niet uit een andere optie kan kiezen dan mediation of de rechter, 
wordt Thomas dus onder druk gezet een keuze te maken die in zo’n geval ongetwijfeld in het voor-
deel is van het CAK. 
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Dus gebruiken ze hun bevoegdheid niet meer volgens hun werkinstructie, maar om de burger een 
bepaalde weg in te sturen. Daarmee voldoe je dus aan de wettelijke definitie in art. 3:3 Awb van 
machtsmisbruik. 
 
 
Thomas geeft aan de bezwaarbehandelaar in zijn e-mail de volgende redenen waarom mediation wat 
hem betreft geen optie is. 
 
In art. 6.1 van het MfN-Mediationreglement staat dat geheimhouding geldt voor de hele mediation 
ook voor de einduitkomst. 
 
De behandelaar benoemt in het telefoongesprek van 5 januari, typisch genoeg, dat de vaststellings-
overeenkomst niet geheim zou zijn, en dat Thomas daarmee naderhand zou mogen doen wat hij wil, 
“Voor zover hij daar dan nog enig belang bij zou hebben”.  
 
Hij lijkt hiermee de indruk te wekken dat de vaststellingsovereenkomst geen latere waarde gaat 
hebben. Hieruit zou je kunnen afleiden dat dit een slimme valstrik is. 
 
Zoals in het begin betoogd, zijn de verhoudingen tussen de betrokken partijen echter wezenlijk asym-
metrisch. Dat houdt in dat de relatie niet gelijk is op het gebied van macht, een overheid heeft geen 
emoties. Juist omdat die overheid geen emoties heeft is het geen eerlijke verhouding. 
 
Een mediation is namelijk bedoeld als een moment om je gevoelens te uiten. In deze zaak zitten geen 
onderliggende gevoelens. Zeker niet aan Thomas kant, omdat Thomas juridisch sterk staat in de pro-
cedure tegen het CAK. Thomas hoeft dus niet over zijn emoties te praten, omdat deze geen belem-
mering zijn in de procedure bij het CAK. 
 
Maar het CAK heeft hier dus al helemaal geen baat bij, want het CAK heeft geen emoties. Het CAK is 
een instantie die beleid uitvoert. Geen persoon, het is een systeem. Deze mediaton heeft dus geen 
rechtvaardig doel. Het gaat dus niet om een gelijkwaardige verhouding. 
 
Het gaat niet om een gelijkwaardige verhouding tussen twee burgers onderling, maar tussen ener-
zijds een zelfstandig bestuursorgaan met een wettelijk mandaat op grond van art. 6.1.2 Wlz, en an-
derzijds een individuele burger.  
 
Bovendien gaat het niet ‘zomaar’ om een individuele burger, maar om een kwetsbare jongere met 
een belast verleden uit de jeugdzorg, hetgeen alleen nog maar verder bijdraagt aan de ongelijke 
machtsverhouding die er bestaat.  
 
Daarop gelet, zou het voor het CAK vrij eenvoudig zijn om, bij het onderhandelen over de voorwaar-
den van de mediation in de mediationovereenkomst, eenzijdig alsnog een geheimhoudingsbeding 
met betrekking tot de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst door te drukken. Dat zou bijvoorbeeld 
kunnen gebeuren door op de angst van Thomas voor een hoge schuld in te spelen, terwijl hem tege-
lijkertijd een forse tegemoetkoming of zelfs volledige kwijtschelding wordt voorgehouden. 
 
De bezwaarbehandelaar heeft in de telefoongesprekken ook wel duidelijk laten doorschemeren dat 
alles in mediation bespreekbaar zou zijn, waarbij volledige kwijtschelding wat hem betreft weliswaar 
niet meteen vanzelfsprekend was, maar wel bespreekbaar. Dat laatste kan ook eenvoudigweg een 
pressiemiddel zijn geweest om e.e.a. bij Thomas alvast op de juiste manier ‘in de week te leggen’, zo-
dat het – op het moment zelf – voor het CAK eenvoudiger zou worden om alsnog geheimhouding van 
de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst door te drukken. Het Mediationreglement laat dat op zich 
ook wel toe.  
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Maar zelfs al zou de vaststellingsovereenkomst niet aan geheimhouding onderhevig zijn, en zou het 
CAK niet zo’n route bewandelen tijdens het onderhandelen over de voorwaarden van de mediation, 
dan heeft nog steeds het volgende te gelden. 
 
In het geval van mediation bepaalt art. 7.2 van het Mediationreglement dat partijen zich zullen 
verbinden om geen stukken aan derden (met inbegrip van rechters) bekend te maken, indien die 
stukken tijdens de mediation zijn geopenbaard (zoals de behandelaar dat zelf tijdens de telefoonge-
sprekken ook expliciet heeft benadrukt). 
 
Ook moet ik daar bij zeggen dat in het Mfn mediationregelement het volgende staat: 
 

1. Dat alles wat er tijdens de mediation aan stukken wordt ingebracht, in beginsel onder de ge-
heimhouding valt; 

2. En dat ook de einduitkomst van de mediation onder de geheimhouding valt, tenzij partijen 
daar bij het aangaan van de mediation expliciet van afwijken. 

 
Het probleem met geheimhouding tijdens de mediation is dat het geheimhoudingsbeding door de 
rechter wordt uitgelegd als een bewijsovereenkomst in de zin van art. 153 Rv, waarbij partijen over 
en weer bepaalde bewijsmiddelen uitsluiten (ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ6155).  
 
Voor de juridische fijnproever: weliswaar heeft een mediator geen functioneel verschoningsrecht als 
bedoeld in art. 165 lid 2 sub b Rv, maar het geheimhoudingsbeding vormt in voorkomende gevallen 
niettemin ook een beletsel om de mediator als getuige op te roepen (ECLI:NL:HR:2009:BG9470). 
 
Stel dat de mediation niet slaagt. Dan wordt Thomas, als hij de zaak alsnog naar de rechter brengt, 
beperkt in zijn bewijsmogelijkheden. Het CAK zou bijv. op een strategische manier tijdens de media-
tion bepaalde stukken kunnen inbrengen die hem nog niet bekend waren, waarvan het CAK weet of 
kan vermoeden dat die in een eventuele rechtsgang gunstig voor Thomas zouden zijn. Die stukken 
vallen alsdan vrij snel onder de geheimhouding, en kan Thomas naderhand dus niet zonder meer te-
gen het CAK gebruiken bij de rechter. 
 
Dit zorgt dus voor bewijsverlies!! en hierdoor is een rechtszaak na de mediation bijna onmogelijk 
te winnen. 
 
Opmerkelijk genoeg is dat ook iets waar de behandelaar zelf op heeft aangestuurd, namelijk in het 
(eerdergenoemde) telefoongesprek met Thomas op 5 januari. Tijdens dat gesprek benadrukt de be-
handelaar dat er een geheime mediationovereenkomst tussen het CAK en Thomas zou worden geslo-
ten. Alles wat tijdens de mediation tussen Thomas en het CAK wordt gedeeld, blijft volgens hem ge-
heim. Daarbij benoemt de behandelaar ook expliciet dat de geheimhouding ook naderhand (zoals 
bijv. in een procedure) geldt voor beide partijen. 
 
Daarbij verbieden de MfN-regels om hierop een uitzondering af te spreken, zodat de verrichtingen 
tijdens de mediation worden uitgezonderd van de geheimhoudingsplicht. Art. 7 Mediationregle-
ment laat een dergelijke afspraak niet toe. 
 
Door aan te sturen op mediation en daarbij veelvuldig (zowel mondeling als schriftelijk) de geheim-
houdingsplicht ter sprake te brengen, ontstaat het beeld dat het voor het CAK enkel te doen is om de 
opeenstapeling van fouten geheim te houden voor het publiek. Thomas zou dan volledige kwijtschel-
ding krijgen, en het CAK zou – in ruil daarvoor – geen publieke imagoschade oplopen en op dezelfde 
voet kunnen blijven doorgaan met andere burgers.  
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MISSTAND 6: TE LANGE DOORLOOPTIJDEN OP VERZOEKEN, AFHANDELING VAN ZAKEN 
EN ONPROFESSIONEEL PERSONEEL 

Misstanden die er al jarenlang zijn, de Nza (nationale zorgautoriteit) ziet dit als een groot probleem.  

Ik heb zelf 6 maanden moeten wachten op afhandeling van mijn bezwaar en elk verzoek duurt +-2 
maanden om af te handelen. 

Ook is er geen duidelijke communicatie, er zijn gevallen waarin personen een jaar moesten wachten 
om de status gehuwd naar ongehuwd te zetten. Er is ook een geval betreffende een getrouwd stel 
dat moest bewijzen dat de vrouw nog in leven was. Tot die tijd moest de partner een hoge eigen bij-
drage betalen. Dit heeft een jaar geduurd, het stel heeft al die tijd samengewoond. 

Ook zag ik verhalen van mensen die accountants hadden ingezet voor het aanpassen van de eigen 
bijdrage. Dit duurde ook in veel gevallen bijna een jaar. 

Hoe kunnen dingen zo erg fout gaan zoals bij het CAK? Dat is voor mij de grote vraag. 

Ik heb hierboven serieuze misstanden aangekaart, en dit is waar we van weten. Er is veel meer, na 
mijn artikel meldden zich veel mensen met soortgelijke verhalen. Dat er meer zijn is gegarandeerd. 

Alleen in mijn eigen omgeving kan ik al 6 mensen noemen die serieuze problemen hadden of hebben 
met CAK. Ook had ik mensen gewaarschuwd. Hierdoor kregen tenminste 2 jongeren te maken met 
een naheffing, de eerste naheffing loopt nog.  

De tweede die is opmerkelijk afgehandeld.  

Gemeente heeft zaken ook niet op orde, maar erkent fout. 
Dit geval gaat over een jongere die een PGB indicatie had, deze indicatie werd omgezet naar ZIN. De 
jongere betaalde geen eigen bijdrage i.v.m. de lagere eigen bijdrage voor de PGB. Na de omzetting 
naar ZIN is dit doorgelopen. Alleen werkte de betreffende jongeren fulltime, dit ging maanden zo 
door. Ik heb de betreffende jongere gewaarschuwd, kort daarna heeft zij contact gezocht met het 
CAK.  

Uit dit contact kon een naheffing volgen van ongeveer 10.000. De jongere nam contact op met de 
gemeente en heeft haar situatie uitgelegd. Na een aantal weken kreeg de jongere een terugkoppe-
ling van de gemeente dat er een interne fout was gemaakt bij het omzetten van de indicatie. Hier-
door zou de naheffing beperkt worden tot 3 maanden. De schuld is in dit geval dus grotendeels kwijt-
gescholden. De betreffende jongere vecht ook de resterende naheffing aan. 

Het geval op de vorige bladzijde laat zien dat er onvoldoende kennis is betreffende de WMO 2015 bij 
gemeentes. Je kan het ze ook niet kwalijk nemen, aangezien het eigen bijdragesysteem onduidelijk is. 

Misstanden zijn er dus genoeg bij het CAK, het is de volgende toeslagenaffaire. Er gaan zich meer 
mensen melden. Het CAK lijkt aan ‘damage control’ te doen. De vraag is alleen hoelang ze dit volhou-
den. 
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MISSTANDEN JEUGDZORG 

We zijn inmiddels al aangekomen bij het kopje misstanden jeugdzorg. Ik zal een aantal misstanden 
noemen die ik goed ken en regelmatig werden uitgevoerd op ons terrein: De Hoenderloo groep, 
maar ook algemene misstanden in de jeugdzorg. 

 

FIXATIES “PEDAGOGISCH VERANTWOORD” 

Ik kon geen duidelijke definitie vinden van fixatie in de jeugdzorg, laat staan een definitie die in lijn 
staat met wat er gebeurt in de werkelijkheid.  

Voor de formaliteit zal ik definitie van Wikipedia gebruiken:  

“Met fixatie wordt binnen verschillende werkvelden in zorg en welzijn, in het bijzonder in de psychia-
trie, de zorg voor verstandelijk gehandicapten en de ouderenzorg, het op enigerlei wijze beperken van 
de bewegingsmogelijkheden van een patiënt verstaan”10 

Nu mijn definitie: 

Manier bedacht om jongeren “pedagogisch verantwoord” naar de grond te werken. Een mooi woord 
om te rechtvaardigen dat je iemand beschadigd en in werkelijkheid mishandeld.  

De theorie is namelijk mooier dan de uitvoering: De uitvoering gaat vaak mis. 

 

Als ze iemand fixeerden op onze groep, grapten we: “Dat is niet pedagogisch verantwoord.” En dat 
was het ook niet. Beenklemmen, armklemmen, gooien met stoelen, slaan. Als ze je fixeerden deed 
dit goed pijn.  

Ik kan me herinneren dat ik soms nog dagen met pijn liep, niet verwonderlijk als 5 man op je springt. 
Vaak om het minst geringste, het ergste was misschien nog wel dat ze wisten dat de fixaties niet kon-
den.  

Soms kreeg een groepsgenoot de kans het te filmen met een telefoon om te laten zien wat er ge-
beurde tijdens fixaties. Gebeurde dit en wilde de jongere de video niet verwijderen? Dan werd het 
volgende wapen in de gereedschapskist ingezet. Groepsconsequenties: straffen voor de hele groep. 

Hierdoor werd de betreffende jongere onder druk gezet. Zou hij het dan niet verwijderen? Dan werd 
hij in ieder geval wel in elkaar geslagen door zijn groepsgenoten. Iedereen had namelijk straf door de 
betreffende jongere, daar word je natuurlijk niet vrolijk van. 

Dit was vaak een gezamenlijke stilzitstraf, deze werd voor meerdere dingen gebruikt. Tijdens een ge-
zamenlijke stilzitstraf werd iedere jongere van zijn kamer afgehaald en op de bank gezet, iedereen 

 
10 Fixatie (zorg) - Wikipedia  
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moest blijven zitten en zijn mond houden tot er iets werd gezegd over het betreffende probleem. 
Een verdwenen pak kaas? Telefoon? Een pesterij? Vechtpartij? Het kon van alles zijn. 

 

STILZITSTRAFFEN 

Ook wel bevriezing of correctie genoemd. Uren, dagen of wekenlang in een stille positie zitten, op de 
gang, aan tafel of een andere plek. Deze maatregel werd vaak opgelegd, ook voor dingen die nergens 
over gingen. Roken, een weerwoord hebben, je mening geven over iets. Van deze maatregel kan je 
met zekerheid zeggen dat die vrijheid beperkend was.  

Je mocht namelijk niks, je moest toekijken hoe het leven op de groep om jou heen gewoon doorging 
en jij niks mocht. Als je er lang genoeg zit word je vanzelf boos, maar als je dat uit word je gefixeerd. 

 

ONDERWIJS 

Ik vind onderwijs een van de grootste misstanden in de jeugdzorg, net zo erg als fixaties. Op sommige 
plekken is het misschien wel erger. Het verschil tussen misstanden met betrekking tot onderwijs in 
de jeugdzorg en fixaties is simpel. Het gaat namelijk om het besef. 

Gefixeerd worden is een trauma in het moment, die je verder in je leven kan gaan meedragen. Maar 
hopelijk nog kan verwerken. 

Maar een misstand in onderwijs, daar kan je je hele leven last van hebben. En voor die misstand is 
geen therapie. 

Wat namelijk het probleem is op grote jeugdzorgvoorzieningen, besloten en gesloten instellingen 
met onderwijs op locatie is het onderwijsaanbod. Een gesloten instelling moet een passend onder-
wijsaanbod aanbieden. Dat is in 2018 vastgelegd met de unaniem aangenomen motie van kamerlid L. 
Westerveld.11 

Maar algemene onderzoeken over of er echt een passend onderwijsaanbod is op jeugdzorginstellin-
gen met onderwijs op terrein, is nergens te vinden. Een paar onderzoeken over losse instellingen, 
maar meer niet. Er zou toch wel een overheidswebsite moeten zijn met een lijst van het onderwijs-
aanbod op gesloten instellingen? Maar dit is nergens te vinden. 

In mijn eigen periode 2015-2017 was het onderwijs zeker niet in orde, het is niet echt makkelijk na te 
gaan hoe dat nu zit? Welke niveaus er worden aangeboden? Hoeveel mensen slagen? Waarom is dit 
nergens te vinden. Je zou dit soort dingen toch willen weten? We zijn het land van de statistiek. Maar 
als het om statistieken gaat van minderbedeelden lijken ze nergens te vinden. Ook zal je moeten we-
ten hoeveel van dat soort jongeren uitvallen op school en waarom? 

 
11  Motie van het lid Westerveld over passend onderwijsaanbod in jeugdzorginstellingen | Tweede Kamer der Staten-Generaal 
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Als je dit soort dingen niet weet kan je ervan uitgaan dat er waarschijnlijk plekken zijn waar de onder-
wijsvoorzieningen niet in orde zijn. Waar waarschijnlijk alleen praktijkniveaus zijn. Was je in Hoender-
loo hoogbegaafd? Dan had je pech, want het niveau ging maar tot vmbo. 

Hierdoor lopen jongeren studievertraging op, ik heb dit zelf ook gehad. In het kopje mijn misstanden 
ga ik hier verder op in. Dus wie ziet hierop toe? 

De jeugd is toch de toekomst? Als ik naar het onderwijssysteem kijk op groepen zie ik een toekomst 
op straat. Jongeren op een lager niveau zetten werkt demotiverend, ook al worstelt de jongere met 
een niveau wat hij prima aan kan, is dit geen reden om hem een niveau lager te plaatsen. 

Hoe zou je zelf functioneren als alles van je wordt afgepakt? En je op een plek wordt gezet waar je 
vrijheden worden ingeperkt, een plek waar je je eenzaam voelt? In een tijd van je leven dat je bij-
voorbeeld de trauma van je vorige groep, thuissituatie of uithuisplaatsing nog aan het verwerken 
bent? Dit onderwijssysteem moet echt anders!  

Voor wat ik weet is onderwijs op instellingen ook niet veilig, zoals ik al eerder benoemde heerst er 
een bepaalde cultuur waarin je groter moet voordoen dan je bent. Doe je dit niet dan ben je automa-
tisch een doelwit. Leren past niet in dit plaatje.  

 

SEPAREREN 

Separeren, kinderen opsluiten, in isoleercellen gooien. Iets wat niet meer van deze tijd is. Dat we dit 
nog doen is een schande! Je beschadigd kinderen levenslang. Toen ik hoorde dat er door een gebrek 
aan plekken jongeren in jeugddetentie waren geplaatst ging er een schok door mij heen. Je zou maar 
kwetsbaar zijn en niks van dit soort omgevingen afweten. Dan wordt er letterlijk de vloer met je aan-
geveegd! De schade die daaruit ontstaat is in geen geld uit te drukken en kan ervoor zorgen dat ie-
mand zijn leven beëindigd. 5000 euro is niks vergeleken met die schade. 

 

KAMERCONTROLE 

Kamercontrole: begeleiding keert je kamer ondersteboven op zoek naar bepaalde middelen of artike-
len. De troep die ze achterlaten? Die mag je zelf opruimen. Vandaag kwam ik erachter dat dit ook 
niet mag! Het is namelijk in strijd met het VN kinderrechtenverdrag. Dit meldt een onderzoek van De-
fence for children.12 Niet verwonderlijk als je er over nadenkt. Het is raar om te bedenken dat ik dit 
soort dingen volstrekt normaal vond en dan leer dat dit niet zo is. Zo zal het waarschijnlijk bij veel 
jongeren zijn. 

 

 

 
12 'Te veel vrijheidsbeperking in jeugdhulp' | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl) 



© Thomas van den Berg 2022 
35 

VALSE BELOFTES VERLENGINGEN 

Dit is iets wat heel vaak gebeurd. Ik dacht vroeger altijd dat dit gewoon een verkeerde inschatting 
was, maar ik leerde kortgeleden dat dit soms gewoon bewust gebeurt. Toen ik in Hoenderloo aan-
kwam, werd er verteld dat ik er 3 maanden moest zitten. De afspraak was 3 maanden gedragen, dan 
mocht ik weer terug. Dat is wat deed, ik ging naar school op het terrein en vertelde mijn klasgenoten 
dat ik over 3 maanden weer weg was. De hele klas lachte mij uit? 

“3 maanden? Dat zeggen ze tegen iedereen” zei een jongere. 

Maar goed ik trok me er weinig van aan. 3 maanden gedroeg ik me voorbeeldig. Op de laatste dag 
was ik blij, de 3 maanden waren voorbij. Ik mocht mijn spullen inpakken, dus dat deed ik. Ik had alles 
ingepakt en wachtte op mijn voogd.  

Maar hij kwam niet. Ik vroeg mijn begeleiding of zij iets wisten. Maar ze wisten van niks. Het duurde 
en duurde, ik zocht er niet veel achter. Tot mijn begeleiders rond 16:00 een telefoontje kregen. Ze 
kwamen naar mij toe en vertelden me dat mijn verblijf was verlengd met een jaar.  

Een jaar?!!!!!!  

Op dat moment ging er een knop om in mijn hoofd, ik verloor mijn zelfbeheersing volledig. Na die 
verlenging was ik niet meer dezelfde persoon. Ik gedroeg me niet meer voorbeeldig, het maakte na-
melijk toch niet meer uit. Ik ontplofte regelmatig, omdat ik het niet meer trok. Maar achter die boos-
heid voelde ik mij ontzettend eenzaam. 

Ik werd aan mijn lot overgelaten in een instelling waar ik niet hoorde. Ik had me gedragen. De echte 
reden waarom ik niet terug mocht is omdat de instelling waar ik zat mij niet terug wilde hebben. 

Zij zeiden dat ik een risico voor hen was. Mijn begeleider vertelde mij zelfs dat zij als voorwaarde 
hadden gesteld dat mijn mentor bij de instelling moest gaan werken zodat hij mij kon begeleiden. Ab-
surd gewoon! Hier zijn geen woorden voor. 

Maar dit gebeurt veel, en hiermee ontstaan zoals je in mijn geval ziet andere zorgvragen. Dit soort 
dingen veranderen jongeren en niet op de juiste manier! 

Het allerergste van allemaal? Door bepaalde misstanden en een rechtszaak die ik wil aanspannen te-
gen mijn oude instelling, heb ik besloten mijn dossier op te vragen. Het was een moeilijke stap, om-
dat dit iets was wat ik eigenlijk niet wilde lezen. Maar ik moest het doorlezen voor de rechtszaak, er 
kon namelijk bewijs in staan.  

Ik werd een beetje huiverig van wat ik las, ik las door verblijfsplannen evaluaties en andere documen-
ten. Tot ik mijn eerste document vond: 

Mijn instelling had een verzoek gedaan tot een plaatsing van 3 maanden. Op zichzelf niet zo erg. 
Maar wat eronder stond wel: 

Het was een reactie op de zorgvraag van de Hoenderloo groep naar de betreffende instelling: 

“De zorgvraag vereist in soortgelijke gevallen meer dan 3 maanden, wij gaan hier dan ook vanuit” 
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En niemand kon mij dit vertellen? Het is dat ik de 5000 al had aangepakt, maar anders had ik er een 
mooie rechtszaak van gemaakt er stond namelijk voldoende bewijs in. 

Ik heb een aantal misstanden opgenoemd, maar er zijn er natuurlijk veel meer! Het hele jeugdzorg-
systeem moet uit het raam gegooid worden en hier moet iets moois voor terug komen. Niet over 20 
jaar, maar nu!! 

 

MIJN EIGEN MISSTANDEN 

Mijn thuissituatie was verre van ideaal, sterker nog het is de perfecte casus voor een sociaal werker 
over hoe het niet moet.  

Waarom ga ik verder niet op in, dit verhaal gaat over mijzelf. Mijn ouders? Die hebben er lang gele-
den voor gekozen niet in dit plaatje te passen. Ik heb soms zelfs medelijden met ze. Maar goed! 

Allereerst ben ik uit huis geplaatst, ik ben letterlijk op straat gezet met een zak kleding. Ik had niks, ik 
kwam in een pleeggezin terecht. De grote perfectieshow, zo kon je de eerste paar weken noemen. De 
eerste week zag eruit alsof alles perfect was. Ze gaven me tweedehands kleding op een manier alsof 
het liefdadigheid was en waren heel aardig. Maar na een week begon dat beeld af te brokkelen, ze 
werden steeds minder aardig. Ik had het moeilijk op school, omdat ik gepest werd, het begon met de 
uithuisplaatsing. Mijn ouders wilden me niet, werd er gezegd, heel pijnlijk.  

Ik had er moeite mee en vertelde erover in het pleeggezin, maar wat ik terugkreeg was geschreeuw 
over dat ze mij moesten ophalen van school en dat ik moeite had met schoolwerk. Ik wilde hulp, 
maar kreeg deze niet. Ze hadden ook eigen kinderen en die werden met alles voorgetrokken. Ik kreeg 
de schuld van alles wat de kinderen deden. Ook al was ik het niet. De kinderen hadden goede kle-
ding, maar ik niet.  

Als ik vroeg waarom ik de oude kleding van de kinderen kreeg zeiden zij: “We krijgen bijna niks voor 
jou.” 

Ik kreeg opmerkingen naar mijn hoofd over dat ik blij mocht zijn met wat ik had. (Ik had namelijk nog 
steeds bijna geen spullen) Ook moest ik gaan werken op hun boerderij na school, houthakken en de 
tuin schoonmaken. Terugkijkend hierop kan ik gerust zeggen dat dit dwangarbeid was. Ik trok het 
niet meer, dus besloot ik terug te lopen naar wat ik kende ‘thuis’. 

Ik werd elke dag van school opgehaald met een taxibusje, ik besloot er via het bos vandoor te gaan, 
zodat ze me niet achterna gingen, ik begon te lopen. Het heeft misschien wel 1,5 uur geduurd. In die 
tijd speelde een constante angst dat iemand mij zou vinden en terugbrengen. 

Het laatste wat ik wilde was terug. 

Het ergste hiervan, is dat ik later leerde wat een pleeggezin krijgt voor een jongere per dag.  

“Wij krijgen net genoeg voor jou”, zeiden zij. 

Genoeg om de verbouwing mee af te betalen werd hier waarschijnlijk echt mee bedoeld. 
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Maar goed, ik kwam bij mijn vader aan en vertelde hem dat ik niet terug wilde, dus kreeg ik een ge-
sprek bij jeugdzorg. Ze wilden mij terugplaatsen in hetzelfde gezin. 

Dus schreeuwde ik alles bij elkaar en besloot mijn vader mij weer mee te nemen. De dag daarna ben 
ik uit huis getrokken door de politie, letterlijk meegesleept... Ik werd op het politiebureau overgedra-
gen aan een man, hij was blijkbaar mijn nieuwe voogd. Ik werd naar een ‘geheime’ plek gebracht, 
waarvan ik de locatie niet mocht weten. 

Het grappige was dat ik de gordijnen opendeed en er aan de andere kant een bord stond met Avon-
turenpark Hellendoorn, maar dat was dan ook wel het enige wat grappig was. 

Ik heb hierna nog 1 pleeggezin gehad en 2 groepen tot ik op Hoenderloo kwam. Toen ik op Hoender-
loo zat moest ik daar ook naar school, juist die school heeft mijn toekomst verpest. Het onderstaande 
verhaal gaat tot in het detail op de misstand die ik voorlopig niet achter mij kan laten. Aan deze mis-
stand word ik tot op de dag van vandaag elke dag herinnerd. 

Op Hoenderloo was er VMBO en Niveau 1 (entree). Ik had HAVO niveau, maar dat was er niet, dus 
ging ik naar VMBO. Hier ging het redelijk, alleen was de omgeving geen omgeving om in te leren. 
Hierdoor zakte mijn cijfers. In het tweede jaar kwam ik bij een nieuwe leraar in de klas. 

Ik hoorde eigenlijk niet op Hoenderloo en worstelde met het feit dat ik daar zat. Deze leraar had iets 
tegen mij, ik was niet heel geliefd in mijn klas, omdat ik wel wilde leren en een andere instelling had 
dan de meesten. Ik had een groepje waar ik mee optrok in de klas, maar dit was natuurlijk een klein 
deel van de klas. 

Hij vroeg soms aan het einde van de dag wie vond dat ik moest nablijven. Als de meerderheid voor 
de grap hun hand opstak zat ik daar tot half 5. Dit gebeurde vaak. Ik hield me vaak in, want als ik mijn 
mening gaf werd ik gefixeerd. Maar op een dag was het genoeg. De leraar wilde mij voor de zoveel-
ste keer niet naar buiten laten. Ik vond het genoeg en besloot naar buiten te lopen. Mijn leraar stond 
bij de deur. Op het moment dat ik naar buiten wilde lopen pakte hij mij bij mijn nek en wilde me op 
de grond gooien. Ik kwam nog even kort los, maar zo gauw er een pieper afging (oproep apparaat 
voor andere leraren) kreeg je alle leraren op je. Ik was boos, omdat ik niks had gedaan. Ik vertelde 
mijn verhaal, maar werd door niemand geloofd op school. 

Ik werd naar een detentieschool gestuurd voor 3 weken. De afspraak was dat als ik mij zou gedragen 
ik weer terug mocht en bij een andere leraar in de klas zou komen. Dat is wat ik deed. 3 weken heb ik 
mij gedragen en ik mocht weer terug. Ik had een gesprek op de school om terug te komen. Bij dit ge-
sprek zat mijn voormalige leraar. Hij vertelde mij dat ik hem een excuus verschuldigd was. 

Maar de man was MIJ een excuus verschuldigd! Hij had mij op de grond gegooid en bij mijn nek ge-
pakt. Ik weigerde mijn excuses aan te bieden en hierom ben ik naar niveau 1 getrapt. Later werd mij 
door een begeleider die wat rond had gevraagd verteld dat er bekend was dat deze man 2 gezichten 
had. Maar hier werd niks aan gedaan, mijn schoolgang was verpest en er was niemand die hier iets 
tegen deed. 

Hierna ging ik niet meer naar school, want ik wilde geen lasser of houtbewerker worden. Wat moest 
ik met dit niveau? Hierdoor werd ik letterlijk elke dag naar school gefixeerd en als ik niet wilde werd 
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ik buitengezet. Ik had een hulpvraag en als er naar mij geluisterd was zat ik misschien nu wel op het 
HBO. Maar jammer genoeg is het niet zo gegaan. 

Toen ik de Hoenderloo groep verliet op 26 december 2017 (een datum die ik nooit zal vergeten), was 
het onwerkelijk. Ik kwam op een soort van kamertraining, voor mij was dit een soort van paradijs. 
Voor het eerst kon ik voor een deel mijn eigen keuzes maken; geen verplichte kameruren, geen bege-
leiding die naar je schreeuwt en dingen bepaald. Ik heb misschien een paar weken vol ongeloof geze-
ten.  

“Fixeren jullie hier niet?” vroeg ik vol ongeloof.  

Ik had het ergste achter de rug dacht ik, vanaf dat punt heb ik bij elke tegenslag gedacht: “Wat je 
meemaakt is misschien erg, maar wat je daar hebt meegemaakt is veel erger dan al die erge dingen 
bij elkaar”  

Dat motto hield mij draaiende terugkijkend hierop.  

Maar ik had nog een lange weg te gaan, ik moest namelijk weer naar niveau 1. Alleen wilde ik naar 
TL. “Maar dat was niet voor mij”, werd gezegd. Dus ging ik simpelweg niet. Na een tijdje begon ik te 
werken. Dat leek me beter dan niveau 1, want met of zonder die opleiding verdiende je nou eenmaal 
evenveel dacht ik.  

Ik heb het nog een tijdje geprobeerd op niveau 1 bij het Deltion College, maar dit was heel demotive-
rend. Toen ik voor het eerst naar een intake ging, werd er aan mij gevraagd of ik met ‘scherpe voor-
werpen’ kon omgaan. Dit omdat ik van Hoenderloo afkwam. Daarom besloten ze mij niet in een nor-
male niveau 1 klas te zetten, maar in een ‘speciale’ niveau 1 klas. Niveau 1 is te vergelijken met een 
dierentuin, maar ik mocht niet naar de dierentuin, ik mocht in feite in een kooi. Zo kwam het ten 
minste over.  

Maar goed, ik ging alsnog en je kon het al raden: in mijn klas zaten veel oude groepsgenoten en an-
dere ‘probleemkinderen’. Leren kwam hier niet aan bod. Dus dacht ik al die tijd die ik verspil kan ik 
ook werken om geld te verdienen. Ik ging dus niet meer naar school. 

Hierdoor kwam ik in het verzuimtraject, ik zag de leerplichtambtenaar vaker dan de buurvrouw op 
mijn kamertraining leek het soms wel. Ze probeerden me naar school te krijgen, maar ik wilde niet 
naar niveau 1. Hierdoor kwam mijn verzuimtraject voor de rechter, ik werkte fulltime en had mijn za-
ken goed op orde. Ik had dan ook verwacht dat ik vrijstelling zal krijgen, het was namelijk niet alsof ik 
niks deed. 

De rechter vroeg wat ik wilde.  

“Ik wilde graag naar school, maar niet naar dat niveau” zei ik. Maar dat kan niet, dus wilde ik wer-
ken. 

De beste man gaf me een uitspraak: 

Ik moest maar naar school, en moest maar eens leren hoe de wereld echt werkte. 
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“2 jaar jeugdreclassering, een voorwaardelijke straf met jeugddetentie, en een taakstraf van 8 uur 
waarvan ook nog een deel voorwaardelijk” (de voorwaardelijke straf zou ingaan als ik niet naar 
school zou gaan) 

Ik geloofde mijn oren niet! Ik heb nooit de straffen opgezocht voor verzuim, maar dit kon best wel 
eens de max zijn. 

Een maand later had ik het eerste gesprek met mijn reclasseringsambtenaar, ik vertelde haar dat ik 
wel naar niveau 1 wilde (ik moest wel), maar met ingang van het volgende jaar. In de tussentijd wilde 
ik blijven werken.  

Ik hield mij keurig aan die afspraak en ging het jaar daarop met mijn reclasseringsambtenaar op ge-
sprek op niveau 1 bij het Deltion college. Ik had er geen zin in, ik wilde namelijk nog steeds niet naar 
niveau 1. De man van het Deltion college wilde mij ook niet, daarom zei hij dat ik het misschien 
moest proberen op sprint. Dat klonk voor mij een stuk beter dan niveau 1, ik vroeg een intakegesprek 
aan en werd gelukkig aangenomen. 

Ik heb gelukkig via VMBO sprint de kans gekregen om mijn VMBO af te maken. Alleen had dit heel 
anders kunnen lopen.  

Het Hoenderloo college had namelijk geen overgangsbewijzen opgeslagen. Het enige wat er nog was 
om te bewijzen dat ik dat ik daar had gezeten waren rapportageverslagen van begeleiders. Jaren wist 
ik niet eens dat dit kon, ik had namelijk al eerder aan mijn begeleiding gevraagd of dit een optie was, 
maar hierop werd gezegd dat dit niet voor mij was.  

Ik heb dus jaren van mijn leven weggegooid. Toen ik begon met de opleiding was ik al bijna 4 jaar 
niet normaal naar school geweest en uiteindelijk ben ik in 2021 geslaagd met alles boven een 7. Dit 
voelde als een kleine prestatie, ik had alles goed op orde, maar inmiddels had ik last van het CAK. 

Omdat ik jaren van mijn leven heb weggegooid ben ik hier nog steeds boos over. Ik ben namelijk nog 
steeds niet van de gevolgen af. Ik doe inmiddels sociaal werk en vindt dit een leuke opleiding. Alleen 
ben ik de oudste uit de klas. Door het CAK geval kon ik ook geen BBL-opleiding doen (1 dag naar 
school, rest van de week werken), omdat ik aan de grens van de eigen bijdrage zat. Omdat het loon 
vanuit je BBL wordt gezien als inkomen en dus belast zou worden als bijdrage plichtig inkomen. 

Ik zou dan 85% van mijn inkomen af moeten dragen aan het CAK. Van augustus 2021 tot januari 
2022. Een onmogelijke opgave, dus ging ik BOL doen (hele week naar school). Ik had namelijk weinig 
keus. Het was of de hele week naar school of nog meer schulden. De keuze was dus snel gemaakt.  

Ik heb jaren studievertraging opgelopen door het geval van de Hoenderloo groep, ik ben onterecht 
een verzuimtraject door gegaan en heb onterechte reclassering gekregen.  

Ik onderzoek momenteel de mogelijkheden om Pluryn (het moederbedrijf van de Hoenderloo groep) 
voor de rechter te slepen voor studievertraging. Het had namelijk nooit zo mogen gaan. 

Ik heb hier wat misstanden genoemd, mijn leven is van begin tot nu een grote strijd geweest. Ik vecht 
nog steeds. Zodat niemand dit nog een keer hoeft mee te maken, pleegzorg, jeugdzorg, CAK?  

Het deugt niet. 
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HOOFDSTUK 4 GEVOLGEN VAN DIT SLECHTE BELEID. 

SLECHT JEUGDZORGBELEID 

Slecht jeugdzorg beleid gaat ons allemaal aan als maatschappij. In de lange termijn gaan we het na-
melijk allemaal merken.  

Slecht beleid resulteert in kansenongelijkheid, en die kansenongelijkheid, die begint bij het onder-
wijs. Kansenongelijkheid zorgt op den duur weer voor armoede en armoede zorgt voor criminaliteit.  

Een vicieuze cirkel dus.  

Jeugdzorg zou ons allemaal aan moeten gaan, de jeugd is de toekomst, verpest je de toekomst? Dan 
verpest je ook het land. Ook is het goed om mensen uit verschillende milieus op hoge plaatsen te 
hebben. Dit zorgt voor gezonde diversiteit. 

Ook zorgt het huidige beleid voor levenslange immateriële schade bij generaties jeugdzorg kinderen. 

 

SLECHT BELEID MET BETREKKING TOT ONDERZOEKEN JEUGDZORG. 

Zoals benoemd in mijn verslag is er veel niet in kaart gebracht. Worden dingen zoals financiële situa-
ties na jeugdzorg niet in kaart gebracht? Of slagingskansen van jongeren in instellingen? Dan ontstaat 
er een onvolledig beeld, en met een onvolledig beeld kan je geen juiste beslissingen maken. Hierdoor 
ontstaat nog meer slecht beleid.  

 

SLECHT CAK BELEID 

Slecht beleid bij het CAK, dat is iets wat echt iedereen aangaat. Deze misstanden raken namelijk 
mensen van alle leeftijdscategorieën. Een overheidsinstantie die zwijgcontracten aanbiedt en denkt 
boven de wet te staan past niet in een rechtsstaat. Laat je dit dan vervolgens doorgaan? Dan is dit 
ook het einde van de rechtsstaat.  
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HOOFDSTUK 5 WAT ER NAAR MIJN INZIENS MOET VERANDEREN 

“Als je verandering wil dan moet je er zelf iets voor doen” werd er altijd tegen mij gezegd. Dus bij 
deze. Laat ik allereerst bij iets beginnen wat mij al langere tijd dwars zit. 

 

DE TEGEMOETKOMING TIJDELIJKE REGELING SLACHTOFFERS JEUGDHULP 

Er zijn veel dingen mis met deze regeling.  

Het eerste wat mis is aan deze regeling, is de afhandeling van deze regeling. Deze duurt veel te lang. 
Maandenlang. Als een slachtoffer een dossier moet opvragen komen er dingen naar boven die zijn 
weggedrukt. Dit maakt deze periode extra lastig. 

Ten tweede kan je er geen erkenning uithalen. Er zijn jongeren elke dag mishandeld, vastgebonden, 
in isoleercellen gegooid of seksueel misbruikt. Het leed is ongekend, om hier vervolgens 5000 euro 
tegenaan te gooien is geen erkenning. En het gaat al fout bij de procedure. 

Zelf had ik een claim ingediend voor de tegemoetkoming slachtoffers jeugdzorg. Er staat op de web-
site dat je jouw verhaal kan vertellen door middel van een formulier en het verhaal nogmaals mag 
doen tijdens een gesprek met de behandelaar van je aanvraag. Dit zou door middel van een videoge-
sprek gaan. Ik hoopte mijn verhaal 1 op 1 te kunnen vertellen om hopelijk soortgelijke situaties te 
voorkomen. Je zou namelijk denken dat de overheid iets met deze verhalen zou willen doen.  

Alleen is mijn tegemoetkoming toegekend zonder dat er contact met mij is opgenomen. Het lijkt 
alsof de overheid wil zeggen: “Hier heb je 5000 euro en nou opflikkeren”. Het lijkt als een bevestiging 
te komen dat je er nog steeds niet toe doet en dat de overheid dit alleen doet omdat ze dit moeten 
doen. Een respectloze actie. 

Ook kan het schadefonds niks anders met je ervaringen dan het toekennen van de tegemoetkoming. 
Dat is vervelend, want er zijn bestaande instellingen waar nog steeds misstanden worden gepleegd. 
Je zou kunnen denken dat al deze gevallen handig zijn om misstanden op te sporen. Ze kunnen je al-
leen doorverwijzen naar een andere instantie om je verhaal te doen. Een rompslomp waar de meeste 
jongeren geen zin in hebben, en zo duurt alles voort. 

Hier komt bij dat de 5000 euro een soort van standaard schadevergoeding is geworden voor de over-
heid. Ik zal er een paar noemen: 

- Jeugdzorgslachtoffers     >  €5000,- 
- Slachtoffers aardbevingsschade Groningen  >  €5000,- 
- Dutchbat-veteranen     >  €5000,- 
- Tegemoetkoming voor turners    >  €5000,- 
- Tegemoetkoming misstanden transgenders  >  €5000,- 

Is het dan nog een erkenning? Of is het om bezwaren weg te wuiven? 

Hier komt bij dat in ieder geval de juridische constructie van deze tegemoetkoming ervoor zorgt dat 
mensen geen juridische stappen ondernemen voor grotere schadevergoedingen. Dat is ten minste 
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wat ze willen. Maar de waarheid is dat het altijd te proberen valt, de rechterlijke macht is namelijk de 
hoogste macht. Niet de overheid. We zijn nota bene geen politiestaat. 

Een ander punt is dat de 5000 euro de schade niet dekt. De immateriële schade is vaak groot en 
meestal is er ook nog wel een redelijke bewijslast. De tegemoetkoming moet naar mijn idee ook ho-
ger, maar dat is niet het belangrijkste. 

Het belangrijkste is het kwijtschelden van publieke schulden van slachtoffers die indirect voort-
vloeien uit jeugdzorg en goede nazorg trajecten op te zetten. 

 

GRATIS GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR JEUGDZORGSLACHTOFFERS 

Bijna ieder slachtoffer heeft onverwerkte trauma’s. Deze trauma’s zijn vaak niet goed behandeld, ook 
zijn de ggz wachtlijsten te lang. Voorrang voor slachtoffers die dringende hulp nodig hebben is ook 
een pre. Als laatste is het eigen risico van de zorgverzekering een reden om deze zorg te mijden. Ze-
ker nu het eigen risico sinds begin dit jaar dubbel is voor de GGZ. Geld is geen herstel, goede zorg 
wel. 

 

SCHOLINGSTRAJECTEN MET UITZICHT OP BAAN 

Onderwijs was (misschien nog steeds) slecht geregeld op instellingen, hierdoor zijn slachtoffers uitge-
vallen. Maar niet alleen door de slechte scholing, maar ook door trauma’s. Slachtoffers kunnen hier-
door compleet aan de grond zitten. School is iets wat misschien moeilijk is na zo’n slechte periode. 
Daarom is het belangrijk dat er perspectief is en dit kan je alleen geven door een baangarantie. 
Slachtoffers zullen deze kans met beide armen aanvaarden. Het is namelijk niet zo dat deze slachtof-
fers niet willen, maar gewoon niet weten hoe ze hun leven weer op orde krijgen. Daarom is goede 
ondersteuning tijdens zo’n traject ook belangrijk. 

 

HULP MET EEN WONING 

Een krappe woningmarkt is voor jongeren al erg genoeg, laat staan als je uit de jeugdzorg komt. Het 
grote nadeel wat je hebt is dat je meestal geen plek hebt om naar terug te vallen. Je kan bijvoorbeeld 
niet langer bij je ouders wonen (als je die hebt) Ik ben blij dat ik inmiddels een woning heb. Als ik na-
melijk op websites keek voor kamers of woningen kreeg ik letterlijk last van angst. 

Het is namelijk bijna onmogelijk om een goede woning te vinden, de prijzen stijgen door het dak. Dit 
raakt juist jongeren. Jeugdzorgjongeren hebben vaak weinig financiële steun uit hun sociale netwerk. 
Ook hebben zij zelf vaak weinig geld. De huurprijzen van tegenwoordig zijn niet op te brengen voor 
deze jongeren. Je zou dit kunnen oplossen door jongeren te helpen aan een woning en huur van 
jeugdzorgslachtoffers ook deels te subsidiëren.  
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WAT MOET ER NAAR MIJN INZIENS MOET VERANDEREN BIJ UITSTROOM JEUGDZORG 

Er is nog een lange weg te gaan voor het verbeteren van de jeugdzorg en de uitstroom. Op financieel 
gebied, op gebied van zekerheid en op gebied van nazorg. 

 

BESTRIJDING KANSENONGELIJKHEID JEUGDZORGJONGEREN TEN OPZICHTE VAN ANDERE 
JONGEREN 

In Nederland is de kloof tussen arm en rijk ongelooflijk groot. Niet alleen voor jeugdzorgjongeren, 
maar in het algemeen. De plek waar je geboren bent begint steeds meer te bepalen waar je eindigt. 
Vicieuze cirkels, generatie op generatie. 

In een gezonde maatschappij moet er ruimte zijn om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Maar dat 
gaat natuurlijk niet zomaar. Een individu moet namelijk inzet tonen en er voor werken.  

Maar op dit moment kan je zo hard werken als je wil, maar er niet uitkomen. Ik ken groepsgenoten 
die slim waren en ideeën hadden, maar na Hoenderloo los werden gelaten zonder nazorg. Dit is terug 
te zien in hun banen en omgevingen. 

Voor buitenlandse jongeren is dit nog veel erger, veel mensen realiseren dit niet. Maar iets simpels 
als een gewone naam hebben is een voordeel. Alleen je naam zorgt al voor kansenongelijkheid, maar 
dat niet alleen. Jongeren met kleur zullen op de meeste plekken niet snel het voordeel van de twijfel 
krijgen. 

Uit jeugdzorg komen is net zoiets. Ik zag een keer een stuk waarin een man Vmbo’ers “Het afvoer-
putje van de maatschappij” noemde. Belachelijk zou je denken, maar dat is helaas hoe sommige 
mensen denken.  

Als vmbo het ‘afvoerputje’ van de samenleving is? Wat is jeugdzorg dan? Het riool? 

En dit lijkt misschien meer een domme vraag, maar dit is echt hoe je gezien wordt. Bij sollicitaties 
moet je vertellen waarom je schoolgang anders is dan andere jongeren. Waarom je gaten hebt in je 
cv. Waarom je op deze leeftijd nog op een laag niveau zit. Na jeugdzorg ziet de maatschappij je an-
ders.  

Een goede vriend van mij zei eens: “Na de jeugdzorg wordt je niet meer gezien als volwaardig mens.” 

Hij had geen ongelijk. Ik ben namelijk geweigerd voor een opleiding, omdat ik uit jeugdzorg kwam. Bij 
instanties wordt er op je neergekeken. Je hebt het gevoel dat je niet eerlijk kan zijn over je verleden, 
omdat mensen op je neer zullen gaan kijken. Als mensen op je neer kijken zal je niet dezelfde kansen 
krijgen. 

Ik deed dit vroeger ook. Ik kon nooit echt eerlijk zijn over mijn situatie. Ik verdraaide mijn thuissitua-
tie en verleden, omdat ik me er voor schaamde. Als ik bijvoorbeeld tijdens mijn eerste baantjes naar 
iemands huis ging, had ik het gevoel dat ik niet tussen ‘normale mensen hoorde’. Dit gevoel had ik op 
veel plekken. Ik dacht namelijk anders over dingen en zag mijzelf als iemand die onderaan stond. Ik 
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niet alleen, veel jongeren hadden ditzelfde gevoel. Terugkijkend hierop grapten we er veel over. Zo-
dat we er hopelijk meer om konden lachen dan we erom huilden. 

Vroeger hadden we het er natuurlijk niet over wat dit met ons deed. Tegenwoordig gooi ik nog wel 
eens dit gesprek open en merk ik dat we er allemaal hetzelfde over dachten. Een eenzame en we-
reldvreemde tijd waarin we onze gevoelens wegstopten. 

Daarom is het belangrijk om hier de komende jaren hard aan te werken. Die kansenongelijkheid gaat 
niet zomaar weg. Er steeds onverantwoord geld in pompen heeft ook geen zin. Hier moet duidelijk 
beleid voor komen, een beleid waarin je jongeren moet betrekken. Dit omdat er een onvolledig beeld 
is en beelden niet getekend kunnen worden op basis van statistiek. 

Ik hoop dat we binnenkort een ander kabinet krijgen, want met dit kabinet zie ik dit niet gebeuren. 

 

WEINIG GELD 

Zoals eerder besproken hebben jeugdzorgjongeren weinig geld. Omdat ze minder geld hebben, heb-
ben ze ook geen gelijke kansen. Helemaal niet op het gebied woning en financiën. Jeugdzorgjongeren 
staan namelijk 10-0 achter op de rest van de samenleving. Ik zal een aantal zelfbedachte ideeën noe-
men die jongeren kunnen helpen. 

Ideeën om jeugdzorgjongeren financieel te ondersteunen na hun 18de: 

- Deels subsidiëren huur jeugdzorgjongeren. 
- Financiële overbrugging van jeugdzorg naar wonen op jezelf. 
- Het verbieden om jongeren rechtstreeks uit een instelling na 18de op straat te zetten. 
- Betere voorlichting op het gebied van financiën verplichte 18+ cursussen of voorlichtingsavon-

den. Dit zodat jongeren betere kennis hebben over financiën. Ook zouden hierin de risico’s van 
krediet, schulden en hoe dit te voorkomen duidelijk besproken moeten worden.  

Wat misschien nog het allerbest zou werken is ervaringsdeskundigen inzetten op het gebied van 
geldverkwisting, maar dit wordt misschien een lastige. 

- Ook zou je jongeren hun financiële situaties langer moeten monitoren en nog een tijd moeten 
ondersteunen. Je zou ze volledige keuzevrijheid moeten geven, alleen zou er wel iemand moet 
zijn die uitgaven en aanvragen een tijdlang controleert. Dit zodat een jongere kan laten zien over 
een financiële verantwoordelijkheid te beschikken. Maar dit moet geen bewind zijn, het moet 
een begeleider zijn die de jongere kan adviseren waar nodig.  
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WAT ER NAAR MIJN IDEE MOET VERANDEREN IN DE JEUGDZORG 

Laten we beginnen met de ‘wisselcultuur’ of hoe je het ook wil noemen. Ik heb een stuk of 5 voog-
den gehad. Dit is nog veel erger geworden sinds mijn tijd heb ik begrepen. Ook werken er op veel 
groepen invallers.  

De constante wisselingen van hulpverleners zorgt voor ontwikkelingsschade. Dit om verschillende 
reden: 

- Bij wisselingen hulpverleners gaat veel kennis verloren, kijk maar naar de misstanden. Ga hier-
over het gesprek aan met zorgprofessionals. Er zijn namelijk genoeg verhalen. 

- Deze wisselingen kunnen ook zorgen voor hechtingsproblematiek. 
- Het kan er ook voor zorgen dat de jongere geen stabiele factoren heeft in zijn leven, dit speelt 

uiteindelijk door naar de jongere. 

 

ONDERWIJS IN DE JEUGDZORG 

Instellingen moeten beter onderwijs faciliteren voor jongeren. Onderwijs is de toekomst en praktijk-
onderwijs is meestal niet de toekomst die jongeren willen. Dit onderwijs zorgt ook voor studievertra-
ging. Daarom is het belangrijk dat jongeren in instellingen met schoolvoorzieningen op terrein van de 
instelling de kans krijgen zich te ontwikkelen. 

 

Een aantal ideeën: 

- Je zou jongeren in instellingen kunnen uitbesteden aan scholen die het passende niveau aanbie-
den. 
 

“Ja, maar Thomas hoe faciliteren we hier vervoer voor?”  

Dat is de vraag die ik dan waarschijnlijk krijg, maar dat is heel simpel op te lossen. Sluit een contract 
af met een lokale vervoerder of geef de betreffende jongeren een soort studentenreisproduct. Je in-
vesteert wat in een hoger opleidingsniveau, maar krijgt dit in de lange termijn weer terug. De meeste 
jongeren zullen geen sociale verzekeringen nodig zijn en meer belasting betalen, omdat ze waar-
schijnlijk later een hoger inkomen zullen hebben. 

 

- Meer onderzoeken naar arbeidskansen, slagingskansen en gemiddeld niveau van jeugdzorgjon-
geren. Dit zodat er een beter beeld is, maar vergeet niet dat statistiek een onvolledig beeld geeft. 
Het is belangrijk jongeren hierbij te betrekken. 
 

- Minder straffen, meer luisteren. Uitvragen waarom het niet lukt en begrip tonen, jongeren in 
instellingen zijn nou eenmaal geen normale leerlingen. 
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- Een veilige leeromgeving, misschien wel het allerbelangrijkste. Veel jongeren kunnen in instellin-

gen niet veilig leren. Hier moet beter naar gekeken worden.  
 

- Misschien is het ook goed om instellingscholen te motiveren hoge slagingspercentages te laten 
leveren met en soort van beloningssysteem. 

 

EEN IDEE VOOR EEN NIEUW SYSTEEM WAT ER EIGENLIJK AL IS 

Ik heb ooit een keer iets gezien over jeugdzorg in Noorse landen. (Ik kon het stuk niet meer precies 
vinden, maar ik zal uitleggen hoe het daar gaat) 

Als een jongere daar uit huis wordt geplaatst, dan krijgt deze jongere een hulpverlener toegewezen. 

Deze hulpverlener heeft bepaalde specialisaties. Mocht er iets gebeuren waardoor deze hulpverlener 
het niet meer aan kan en dus niet over de juiste specialisatie beschikt voor het probleem. Wat ge-
beurt er dan? 

In Nederland wordt je dan doorgeschoven en mag een ander het proberen, de sociale band die je 
met de vorige hulpverlener hebt opgebouwd gaat verloren. 

Maar daar doen ze het anders en naar mijn idee veel beter. Ze zorgen er namelijk voor dat de eerste 
hulpverlener altijd in beeld blijft. Hierdoor blijft de kennis intact, mocht de hulpverlener de jongere 
niet alleen kunnen helpen? Dan haalt de hulpverlener er de nodige specialisten bij en die verdwijnen 
op den duur weer uit zicht. Mits de zorgvraag is afgehandeld natuurlijk.  

Waarom hebben wij hier niet zo’n systeem?? Wij zijn toch een voorbeeldland? Misschien is het tijd 
dat versleten ideaal los te laten en simpelweg om je heen te kijken. Samenwerking lost problemen 
op! 

 

MARKTWERKING IN DE JEUGDZORG 

Waar halen we het lef vandaan om winst te maken over de rug van jongeren? Die winst kost letterlijk 
levens en gaat zwaar ten koste van de kwaliteit van de zorg. Als we het jeugdzorgsysteem willen ver-
beteren, is dit het eerste wat van tafel moet lijkt mij. 

 

GESLOTEN JEUGDZORG 

Gesloten jeugdzorg is jeugddetentie met een mooiere naam. Iedereen die hier ingaat komt er slech-
ter uit. Dit systeem is mensonterend, het ergste is misschien nog wel dat iedereen daar kan komen. 
Als je te vaak een weerwoord had, een eetstoornis of gewoon getraumatiseerd was. Jongeren die 
specialistische hulp nodig zijn. Maar dat doen we in Nederland niet, kinderen die te moeilijk zijn slui-
ten we gewoon op. 
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Ik vind het mooi hoe Jason Bhugwandass zich hiervoor inzet, ik pleit er ook zeker voor om gesloten 
groepen te sluiten. Alleen moet er dan ook betere zorg komen.  

Ik zie gesloten jeugdzorg liever vandaag dan morgen sluiten, helaas denkt niet iedereen hier het-
zelfde over. 

Ik heb er wel vertrouwen in dat het verdwijnt en dat is echt door Jasons inzet.  

 

WAT ER MOET VERANDEREN CAK 

Ten eerste is het CAK een nieuwe missie, visie en nieuwe waarden nodig. Al die leuke woorden kun-
nen het raam uit 

Ten tweede hoort het CAK zich aan de wet te houden en te zorgen voor een eerlijke besluitvorming. 
Zwijgcontracten aanbieden hoort niet bij een overheidsinstantie. Dit is natuurlijk niet het enige wat 
het CAK doet. In de komende maanden zullen er meer verhalen opduiken en zal het CAK zich hier 
vroeg of laat voor moeten verantwoorden. 

Ten derde, het allerbelangrijkste!! Het beleid voor de eigen bijdrage moet het raam uit!!! Alles! 
Schrap het, bouw het van de grond af op. Dit systeem gaat tegen alles in waar we als Nederland voor 
zijn.  Menselijkheid tonen en het vermogen om naar elkaar om te kijken. Het is nodig om opnieuw 
naar de WMO te kijken en er een wet van te maken die naar kwetsbaren omkijkt en ze beschermt 
tegen complexe dingen en schulden. Dit systeem is ongelijkheid op z’n best. 

 

Een overheid hoort hier het goede voorbeeld in te geven, zeker een zorgkantoor. Hierbij is het be-
langrijk dat het CAK zorgvuldig te werk gaat en dat is nu niet aan de orde. Het CAK is op zijn zachtst 
gezegd vreselijk ingewikkeld.  

Het eigen bijdragesysteem zorgt voor een armoedeval voor jongeren. Niet te vergeten al de psychi-
sche schade die dit met zich meebrengt. Zelfs na een jaar kan ik niet bevatten hoe ongelooflijk on-
menselijk zij te werk gaan. Misschien is het tijd voor een nieuw bestuur of een controlerende organi-
satie die besluiten van het CAK dubbelcheckt.  

Ook moet het CAK zorgen voor betere voorlichting op zorginstellingen. 

Daarnaast is het van belang dat er hersteloperaties komen voor mensen die deze misstanden hebben 
ondervonden van het CAK. Compensatie en excuus is hierbij op zijn plaats. 

Wat het kabinet ook besluit, er is geen excuus voor de uitzondering eigenbijdrage voor 18, 19 en 20-
jarigen. Het zorgt voor een armoedeval. Hier valt niet over te discussiëren.  
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ZELF BEDACHT PLAN WAT IK HEB VOORGELEGD AAN DE GEMEENTERAAD ZWOLLE 

Ik heb een plan wat ik onlangs naar de gemeenteraad heb verstuurd, maar ik graag landelijk zou wil-
len uitrollen. Het liefst zie ik het CAK-beleid verdwijnen. Maar in het ergste geval is dit de tussenop-
lossing. 

 

BEGELEIDERS EN JONGEREN MISSEN KENNIS OVER HET CAK EN DIT RESULTEERT IN NAHEF-
FINGEN. DE OPLOSSING HIERVOOR IS DUIDELIJKE VOORLICHTING.  

Mijn plan is een verplichte voorlichting op alle 18plus woonvormen om toekomstige naheffingen te 
voorkomen. Ik zie het liefst het hele beleid verdwijnen dus zie dit als een noodoplossing. 

Voor begeleiding moet dit een jaarlijkse toets worden. Jaarlijks verandert er veel op het gebied van 
eigen bijdrage en het is belangrijk dat de begeleiders dit weten. 

Voor jongeren zou dit een verplichte toets moeten worden bij binnenkomst, zodat de jongere enige 
kennis heeft over het CAK en zijn eigen bijdrage. 

De voorlichting zou gegeven kunnen worden door iemand van de gemeente, het CAK of in de vorm 
van een interactieve computertoets. 

Het lijkt mij een relatief goedkoop plan wat op de lange termijn kostenbesparend is en bijdraagt aan 
een veilige omgeving voor cliënten.  

 

Het voorkomt natuurlijk niet alles, maar wel heel veel.  
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HOOFDSTUK 6 MIJN EIGEN CAK ERVARING TOT IN DE DETAIL 

Ga even goed voor dit verhaal zitten. Ik heb een ontzettende hekel aan het CAK gekregen (dat is licht 
uitgedrukt). Alles wat het CAK in mijn zaak heeft gedaan (en nog steeds doet) is onrechtvaardig, on-
menselijk en twijfelachtig. Ik heb in een 2021 ook een verslag gemaakt waarin ik over het CAK ver-
telde. Dat verslag is inmiddels gedateerd, omdat ik alle feiten nu heb. Maar het laat wel op chronolo-
gische volgorde zien hoe het CAK met mij is omgegaan. Daarom heb ik er een stuk van ingeplakt, 
vanaf dit stuk vertel ik verder over hoe het mij daarna is vergaan. 

 

HOE HET BEGON 

In januari 2021 kreeg ik een brief van het Centraal Administratie Kantoor, (CAK) waarin stond dat 
mijn inkomen 0 euro bedroeg over 2020. Echter had ik wel een inkomen over 2020 en het bedrag 
klopte dus niet. Hiervoor ik heb dus gelijk contact gelegd met het CAK, om door te geven dat dit niet 
klopte. De medewerker gaf aan dat ik een online formulier moest invullen en dat dit dan behandeld 
zou worden.  

Na het invullen hiervan ben ik ervan uitgegaan dat dit behandeld zou worden en dat het hiermee af-
gehandeld zou zijn. Echter kreeg ik op 10 februari 2021 een bericht dat mijn eigen bijdrage nooit 
goed vastgesteld was en dat ik een naheffing zou krijgen over 2020 en 2021. Het ging om een bedrag 
van €8803,98. Hier schrok ik heel erg van en ik dacht dat dit niet kon kloppen. Dit aangezien ik in 
2019 had gebeld om aan te geven dat ik de eigen bijdrage niet kon betalen. Hiervoor heb ik loonstro-
ken ingestuurd om dit te bevestigen. Ik had wel ander werk en dit verdiende iets meer, maar ik 
werkte toen ook via uitzendbureaus en verdiende soortgelijke bedragen alleen verschilde dit per 
maand.  

Ook kreeg ik te horen over de nieuwe regeling voor slachtoffers uit de jeugdzorg: je kon 5000 euro 
krijgen voor je leed. Ik wist bijna zeker dat ik deze tegemoetkoming zou krijgen, alleen was de door-
looptijd 26 weken. Ik hoopte dat er iets met mijn ervaringen werd gedaan om dingen in de toekomst 
te voorkomen.  

Ergens in februari heb ik contact gezocht met de klantenservice en aangegeven dat de berekening 
niet klopte, omdat er iets anders stond in de rekenhulp. De medewerker gaf aan dat ik een bezwaar 
moest aanmaken. Dit heb ik ergens eind februari gedaan, maar hier kreeg ik geen bevestiging van. 
Daarom heb ik ongeveer een aantal weken later opnieuw contact gezocht.  

De medewerker gaf aan dat mijn bezwaar niet was doorgekomen en zei vervolgens dat de functie 
waarmee ik bezwaar had gemaakt niet werkte en dat ik opnieuw bezwaar moest indienen. Ik zat 
hierdoor al weken in de stress, omdat ik niet wist hoe ik dit moest gaan betalen of hoe ik hieruit 
moest komen.  

Mijn inkomen was namelijk gedaald, omdat ik onlangs was begonnen met avondschool. Toch moest 
ik bezwaar aanmaken, de rekenhulp berekening kwam niet overeen met het bedrag waar ik voor na-
geheft was. Ik dacht dus dat het allemaal een misverstand was en hier wilde ik natuurlijk snel van af. 
Maar zelfs als de berekening niet klopte, ging het nog om ongeveer 5700. Een bedrag wat ik niet had.  
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Op 14 Maart heb ik opnieuw bezwaar aangemaakt, er stond dat dit bezwaar uiterlijk 19-03 verwerkt 
zou worden de doorlooptijd viel gelukkig mee.  

Tenminste dat dacht ik. 

Halverwege juli zag ik een nieuwsbericht over een aangenomen motie genaamd “Tegemoetkoming 
niet naar schuldeisers”. Deze motie was in het leven geroepen om te voorkomen dat de tegemoetko-
mingen van slachtoffers van de toeslagenaffaire en jeugdzorg naar schuldeisers ging. Alleen was het 
kabinet demissionair en kon hier geen wetgeving voor gemaakt worden. Ik was mentaal kapot van de 
naheffing, omdat ik zo hard had gewerkt om uit de positie te komen waar ik in zat. Alleen om vervol-
gens te zien dat het allemaal voor niets was geweest.  

Ik besloot niet stil te zitten en stelde een brief op naar het ministerie van volksgezondheid welzijn en 
sport, met het verzoek om mij te helpen met mijn situatie. Hierin vertelde ik over mijn achtergrond 
en de problemen waar jongeren zoals ik tegen aan lopen. Ook adresseerde ik problemen in de jeugd-
zorg en mijn probleem met het CAK.  

Ik had gehoopt dat zij iets voor mij konden betekenen. Na het schrijven van de brief heb ik nog een 
keer contact gehad met het CAK met de vraag waarom mijn bezwaar nog steeds niet was behandeld.  

Het duurde inmiddels al 6 maanden. De medewerker gaf aan dat dit heel raar was en dat dit niet 
vaak voorkwam. Ik was natuurlijk gefrustreerd, maar de medewerker kon er ook niks aan doen. Zij 
gaf aan een verzoek uit te zetten naar de bezwaarafdeling met het verzoek mij een update te geven 
over de status van het bezwaar.  

Na een ongeveer een week werd ik dan eindelijk gebeld dat het in behandeling zou genomen gaan 
worden. Maar ik had inmiddels al een “formulier ingebrekestelling” ingevuld. Na dit formulier heeft 
de betreffende overheidsinstantie nog 2 weken de tijd om op mijn bezwaar te reageren, deze tijd 
verliep op 13 augustus. Ik vroeg de medewerker contact met mij op te nemen voor het maken van 
het besluit, omdat mijn inkomen was gedaald en ik binnenkort geen inkomen meer zou hebben. Dit, 
omdat ik ging beginnen aan een nieuwe voltijdsopleiding. Hij gaf aan dat hij dit zal doen.  

Op 14 augustus kreeg ik een brief door de brievenbus met een bezwaar, met datum 13 augustus. Ik 
opende de brief en het was een heel pakket zonder paginanummers. Het bezwaar kwam voor mij 
over alsof het nogal vluchtig in elkaar was gezet.  

Wat mij als eerste opviel was “Bezwaar ongegrond verklaard”. Ik schoot in paniek, maar wist dat ik 
moest rationaliseren. Het bezwaar heb ik misschien wel 10 keer moeten doorlezen voordat ik het 
snapte. Wat er in het bezwaar stond is dat de berekening als volgt is gedaan: mijn inkomen – €392 - 
€3.998 – €1830 – €395,97. Alles wat je na deze aftrekposten overhoudt moet je afdragen aan het 
CAK. Deze berekening klopt (volgens het CAK dan), maar dit is niet wat er wordt uitgelegd in de re-
kenhulp.  

Als je op Google zoekt naar ‘berekening eigen bijdrage’ kom je uit bij de CAK-rekenhulp. Een hele 
leuke constructie die voor de normale burger niet te snappen is. Er wordt gevraagd in wat voor type 
instelling je verblijft en wat je inkomen bedraagt over het jaar wat je berekent. Na dit allemaal over-
genomen te hebben, kwam er een hele andere berekening uit dan wat in het bezwaar staat. Dit was 
€476,22 per maand dit keer 12 is €5714,64. Maar dit was in werkelijkheid dus de €8883,98.  



© Thomas van den Berg 2022 
51 

En nu wordt het helemaal raar (voor normale mensen dan). Bij het CAK betaal je eigen bijdrage. Dit 
bedrag is afgestemd op inkomen en geen vast bedrag zoals huur. Dit betekent dat dit maandelijks 
kan veranderen. Het CAK heeft mij nageheft over periode 01-01-2020 t/m 28-02-2021 voor een be-
drag van 8803,98 voor het inkomen wat ik toen heb verdiend. Zet je dit in de rekenhulp op de web-
site komt hier 476,22 per maand uit. Dit is volgens het CAK onjuist en dat klopt, omdat ze deze bere-
kening gebruiken (mijn inkomen – 392 - 3.998 – 1830 – 395,97= alles daarna voor CAK).  

Maar aangezien ik toen 19 was, en nu 20, wordt je eigen bijdrage van het vorige jaar gebruikt om een 
voorlopige eigen bijdrage vast te stellen voor het nieuwe jaar: 2021. Je zou dus dan denken dat ik 
dan over 2021 hetzelfde bedrag moet betalen als in 2020 (614,61 p/m). Maar over 2021 is het 476,22 
per maand. Terwijl het met hetzelfde bedrag wordt berekend, veel minder. Zelfs CAK-medewerkers 
kunnen mij niet uitleggen waarom dit zo is en vinden dit raar. Daarom werd ik doorverwezen naar 
het ministerie van volksgezondheid. Een medewerker gaf zelfs aan het aangekaart te hebben, omdat 
dit voor schulden zorgt.  

Als je op Google ‘CAK berekening WLZ en ‘de berekening die in het bezwaar staat’’ invult, kom je pas 
bij de juiste uit. (Dit staat dus niet bij de rekenhulp)  

Dus je wordt eigenlijk om de tuin geleid denkende dat je alles op orde hebt, maar dit niet het geval is.  
De berekening mag misschien wel juist zijn, maar de vraag is of het menselijk is om iemand op zo’n 
manier na te heffen? Ook komt daarbij dat ik, zoals beschreven staat in de brief naar VWS, dit in ja-
nuari al heb aangekaart.  

Hierdoor was ik er naar mijn denken op tijd bij, maar ook dit had ik fout. Aangezien het bezwaar nu 
pas is behandeld en ik uit ben gegaan van de berekening op de rekenhulp. Daardoor ben ik zonder 
dat ik het had kunnen weten in 2021 alweer over de inkomensgrens heen gegaan. Ik heb namelijk 
van 01-01-2021 t/m 27-08-2021 gewerkt. Hierdoor komt er een extra schuld bij. Een extra schuld, 
omdat medewerkers bij het CAK niet op tijd op mijn bezwaar reageren en mij geen juist advies ge-
ven.  

Hier komt bij dat mijn inkomen gedaald was en ik dit had aangegeven aan de medewerker en hem 
verzocht had mij opnieuw te bellen, omdat ik nog een toelichting wilde geven. Echter ben ik nooit 
meer gebeld en als klap op de vuurpijl stond er in het bezwaar, en ik citeer:  

“De naheffing is afgesteld op uw inkomen waarmee u in beginsel de naheffing zou moeten kunnen 
betalen.”  

Op de bezwaarafdeling van het CAK lijken onmenselijke robots te werken die hun beloftes niet nako-
men en vervolgens ook nog in een bezwaar durven te zetten dat ze op grond van artikel 4:17 van de 
Awb geen mondelinge toelichting verplicht zijn te geven. Dit is iets wat ik vaak zag bij het CAK, alles is 
slim ingeperkt met juridische kleine letters en wetten. 

Dit was voor mij een keiharde klap, omdat ik geen idee had hoe ik dit moest gaan betalen en de enige 
optie om nog in bezwaar te gaan liep via de rechtbank. Dit wilde ik niet, omdat het CAK mij niet had 
betrokken bij het besluit. Dus wilde ik graag een andere oplossing. Echter heb ik natuurlijk wéér con-
tact gelegd met het CAK en het hele verhaal wéér opnieuw uitgelegd. Het verhaal was inmiddels al te 
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lang om normaal uit te leggen. De medewerker gaf inderdaad aan dit geen menselijke manier te vin-
den van het afhandelen van een bezwaar. Zij gaf aan een verzoek uit te zetten naar een andere afde-
ling om mijn bezwaar opnieuw te bekijken. De doorlooptijd hiervan mocht zij niet doorgeven.  

Een aantal weken daarna heb ik weer contact opgenomen met het CAK om te checken of het verzoek 
was doorgekomen. Dit keer was er wel een doorlooptijd ‘ongeveer 2 maanden’. We zaten inmiddels 
bijna in de maand Oktober en ik had ook nog geen reactie op de brief die ik geschreven had naar het 
ministerie. Ook verliep de reactietermijn van de brief naar VWS. Er stond in de brief dat je contact 
moest zoeken met de directie communicatie als je na 6 weken nog niks had gehoord. Dus dit ging ik 
doen. Ik belde naar de afdeling, de medewerker gaf aan dat het intern mis was het gegaan en ik nog 
een aantal weken moest wachten. 

“Het gaat intern wel heel vaak mis”, dacht ik bij mijzelf.  

Dit was voor mij echt de druppel. Ik besloot een nieuw document op te stellen, dit keer niet naar het 
ministerie van VWS, maar de indiener van de motie ‘tegemoetkoming niet naar schuldeisers’13 Lisa 
Westerveld (GL).  

Deze motie was ingediend omdat de tegemoetkomingen die slachtoffers van geweld in de jeugdzorg 
en de toeslagenaffaire naar schuldeisers verdwenen. De motie waar ik tussenin viel door de formatie. 
Ik heb een lange mail verstuurd waarin ik mijn situatie beschreef en aangaf dat het keer op keer fout 
ging. Ook was dit voor mij een soort laatste hulpvraag. Zij zat in de tweede kamer en kon dit mis-
schien onder ogen brengen bij de juiste mensen.  

 

1 Oktober was het zover, ik had geluk dat ik ziek was. Want het telefoontje dat kwam had ik niet op 
school kunnen afhandelen. Ik was blij dat ik gebeld werd en de eerste vraag die ik stelde was hoe we 
het bezwaar gingen herzien. 

 “Herzien?”, zei de man. “Ik heb uw bezwaar afgehandeld en neem alleen contact met u op om een 
toelichting te geven op het bezwaar”.  

 

“Afgehandeld...?”, ging er door mij heen. Ik was alweer op het verkeerde been gezet door het CAK.  

 

“Als u het bezwaar had willen herzien, had u in hoger beroep moeten gaan”, gaf de medewerker aan.  

 

Ik gaf de man aan dat de medewerker mij iets anders had beloofd en anders de gesprekken maar 
moesten worden teruggeluisterd. Maar hier had hij geen oor naar. Ik vroeg de man waarom hij mij 

 

13 Motie van het lid Westerveld over passend onderwijsaanbod in jeugdzorginstellingen | Tweede Kamer der Staten-Generaal  
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niet teruggebeld had en de man draaide hieromheen. Iedereen kan iets vergeten, maar los het dan 
wel goed op.  

Maar goed. Dit was helaas de medewerker waar ik het mee moest doen. Dus ik probeerde hem dui-
delijk te maken dat er veel tegenstrijdige informatie te vinden is online, ik geen inzicht heb in specifi-
caties en ik verkeerd advies had gekregen van zijn collega’s.  

De man luisterde niet naar mijn verhaal en bleef erop hameren dat het besluit vast stond. Misschien 
begreep hij het ook niet. Ik heb misschien nog 6 à 7 keer alles herhaalt en geprobeerd uit te leggen, 
dat ik nu een hogere schuld heb door fouten van het CAK. Ik had namelijk ongeveer 4 maanden voor 
niks gewerkt. Ik vroeg de man of hij zelf voor niks naar werk zou gaan.  

Hierop reageerde hij: “Ik weet niet wat uw motivatie is om te werken”.  

Uiteindelijk gaf de man zelfs aan zich te vinden in mijn probleem, maar hier niks mee te gaan doen. 
Hij probeerde mij zelfs af te wimpelen naar mijn begeleiding.  

Hier dacht ik later over terug. Hoeveel mensen zouden in deze situaties hebben gezeten? En hoeveel 
zullen uiteindelijk de afwimpeling naar de hulpverlener wel voor genoegen hebben genomen? Men-
sen die kwetsbaar zijn en misschien wel door fouten van het CAK voor de rest van hun leven in de 
schuld zitten. 

Waar hield het op? Ik werd wat geïrriteerder, maar ik heb zelf in de klantenservice gewerkt en weet 
wat medewerkers met boze mensen doen. Dus ik probeerde zo rustig mogelijk te blijven. Ik gaf de 
man aan dat ik begreep dat hij bezwaren afhandelt en natuurlijk ook niet ver buiten de lijnen kan 
gaan, maar dat er vast wel iemand boven hem moest staan die mij hiermee kon helpen.  

“Ik ben degene waar u terecht kan voor uw vragen”, gaf de man aan.  

Maar ik had helemaal geen vraag, ik wilde hulp. Ik kon namelijk niet meer in hoger beroep, omdat de 
medewerker had aangegeven dat het herzien zou worden. Aangezien de termijn was verstreken.  

Dat gevoel van machteloosheid is ongekend, je weet dat je gelijk hebt en het wordt zelfs bevestigd, 
maar niemand gaat er iets mee doen. Ik kon me nu deels inbeelden hoeveel leed mensen in de toe-
slagenaffaire hebben moeten doorstaan en nog steeds doormaken. Ik kan me heel goed inbeelden 
dat kwetsbaren hierdoor doordraaien en misschien zichzelf wel wat aan doen. Dit is wat het vuur 
dooft in mensen. Ik vecht zelf al mijn hele leven en opgeven zit er niet in dacht ik, dus ik ging naden-
ken.  

Het eerste wat ik heb gedaan is contact opnemen met de nationale ombudsman, deze gaf aan mij 
niet te kunnen helpen, omdat ik nog een klacht moest indienen bij CAK en ze de kans moest geven 
om het opnieuw te behandelen. De doorlooptijd hiervan? Ongeveer 2 maanden. 
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VERHAALLIJN NA SCHRIJVEN EERSTE VERSLAG 

Na het schrijven van mijn eerste verslag, heb ik het verslag gestuurd naar verschillende media: RTL, 
kassa, het NRC, de Volkskrant en nog veel andere media. 

Elke media heeft een soort tiplijn of tipmail. Ik had een mooi verslag geschreven en stipte serieuze 
problemen aan. Ook was ik er trots op, ik kon niet echt bevatten dat ik dat verslag had geschreven. 

De jongen die 4 jaar niet naar school was gegaan, had een verslag gemaakt van 20 pagina’s. 

Ik had dan ook verwacht dat het goed ontvangen zou worden, maar het bleef verassend stil. Ook had 
ik mijn verslag naar 2 individuele journalisten gestuurd. Gelukkig reageerden zij wel. Ze waren allebei 
vol ongeloof over wat hier gebeurde. 

We planden een interview, zodat ik er verder over kon vertellen. In de tussentijd werd ik gebeld door 
een klachtbehandelaar van het CAK. We hadden een lang gesprek waarin ik alles uitlegde, ze had be-
grip voor mijn situatie (tenminste dat dacht ik). 

 

Maar zij werkte natuurlijk voor het CAK en probeerde het probleem van het verkeerde advies steeds 
bij mij neer te leggen: 

“Juridisch hebben wij niks fout gedaan meneer” 

 

Daar was ik niet zo zeker van. Ik vertelde de vrouw dat ik geen inkomen meer had, waarop ze vervol-
gens zei: 

“U heeft geen inkomen? Dan ga ik kijken wat ik voor u kan doen.” 

“Ik kan alleen niks beloven.” 

 

Niet heel geruststellend, maar het klonk beter dan de vorige medewerkers, dus ik nam het voor ge-
noegen. Ik moest bewijs insturen dat ik geen inkomen meer had, dus dat was wat ik deed.  

De weken daarna bleef het stil, ik had inmiddels mijn interviews met de media. Ik pakte alle brieven 
van het CAK erbij en legde uit wat ik wist. Beiden zaten ze nog steeds vol ongeloof over wat ik ver-
telde. 

Een van de journalisten besloot persvragen te stellen. Hierop kreeg ze het volgende antwoord wat te 
zien is op de volgende pagina. 
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REACTIE CAK PERSVRAGEN AD 

“De dienstverlening aan deze klant had beter gemoeten. Wij hadden eerder met deze klant in ge-
sprek moeten gaan over zijn persoonlijke situatie. Dat hebben we te laat gedaan. Wij bieden hier-
voor onze excuses aan.” 

“Bij de berekening van de eigen bijdrage kijken wij naar het inkomen van 2 jaar geleden. Echter is 
dat niet mogelijk bij jongeren (18, 19 of 20 jaar). Dan kijken we naar een ander jaar voor de bere-
kening van de eigen bijdrage (bijvoorbeeld naar het huidige jaar of één jaar eerder). Op basis van 
de inkomensgegevens van het UWV bepalen wij dan de hoogte van de eigen bijdrage. Wij zien dat 
de inkomensgegevens later nog wel eens wijzigen. Hieruit volgt dan een herberekening. In nadelige 
gevallen volgt een naheffing. Wij begrijpen dat dit zeer onwenselijk is en werken eraan om dit zo-
veel mogelijk te voorkomen én de informatievoorziening hierover te verbeteren.” 

“Het betalen van de eigen bijdrage is een wettelijke verplichting. Ook als na gewijzigde inkomens-
gegevens blijkt dat de eigen bijdrage eigenlijk hoger had moeten zijn. Tegelijkertijd willen we ook 
zoveel mogelijk rekening houden met de situatie van de klant. Wij begrijpen dat het wenselijk is 
om de uitkering van de schadevergoeding zoveel mogelijk vrij te stellen. Wij onderzoeken op dit 
moment de mogelijkheden voor een maatwerkoplossing en houden daarover contact met de 
klant.” 

 

Ik was de journalist dankbaar voor de persvragen en hoopte op een goede afloop, dit was tenminste 
veelbelovend dachten we. 

Wat ik wel raar vond, is dat het CAK een excuses aan bood aan het AD. Maar niet aan mij.  

Dat is als een winkel leegstelen en je excuus aanbieden als je betrapt wordt. 

In de weken na de persvragen volgde ook radiostilte vanuit het CAK, dit was hun manier van “contact 
houden met de klant”. 

Dus ik ging door met mijn leven, het was inmiddels December. Ik leefde al bijna een jaar in stress 
door het CAK. De stress begon een tol op me te eisen; ik had een kort lontje en was onrustig. Aan het 
einde van de week stortte ik in. Ik was dan het hele weekend nodig om te herstellen, ik had het ge-
voel dat ik soms gevaarlijk dicht bij het verliezen van mentale welzijn zat. Alsof ik iedere week weer 
speelde met mijn mentale gezondheid.  

Ik kon er met weinig mensen echt goed over praten, dit omdat niemand snapte wat ik bedoelde met 
het CAK. Het was nota bene niet meer normaal uit te leggen. 

“Ik heb een systeem gevonden wat niet klopt”, zei ik dan maar.  

Ik hield het voor mijzelf en had het er alleen over met vrienden die ik kende uit jeugdzorg. 

Ook had ik inmiddels een interview gehad met de andere journalist, zij gaf aan mij te willen helpen 
en bracht mij in contact met een jurist. Dit ging dingen veranderen, alleen wist ik toen nog niet pre-
cies wat. 
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Ik had mijn verslag ook verstuurd naar Kamerleden, ik kreeg van Renske Leijten (SP) een reactie: ze 
vond het een vervelende situatie. Ze wilde graag helpen, maar wachtte eerst de motie van Lisa Wes-
terveld af. Ik was blij met deze reactie. 

Ook kwam er een artikel uit van de zorgkrant: Het CAK heeft zijn zaken niet op orde.14 

Dit is wat ik nodig had! Een gouden kans, want het bevestigde waar ik mee bezig was. Ik was dus niet 
gek. Ik besloot niet stil te zitten en stelde mails op naar Kamerleden met het verzoek om Kamervra-
gen. 

Toen bleef het stil, ik kreeg gelukkig een mail van Renske Leijten (SP). Zij was bereid hiernaar te kij-
ken met Peter Kwint (SP). 

 

Op 9 december was het dan zo ver: een reactie van het CAK. 

Maar niet zoals ik hem verwacht had, er kwam een brief door de brievenbus. Weer een heel pakket, 
alleen een wat duidelijker pakket dan de vorige.  

Dit is wat erin stond: 

Het eerste besluit kreeg ik apart, er stond in dat er €1229,22 van mijn naheffing werd afgetrokken. 
Maar dit moest hoe dan ook gebeuren, omdat de berekening niet klopte. Het werd gebracht op een 
manier alsof het een ‘gunst’ was. 

“Wij kunnen de eigen bijdrage voor beschermd wonen vanuit de WMO  tot maximaal 36 maanden 
terug in rekening brengen. Soms besluiten wij om minder maanden in rekening te brengen, verkor-
ten wij deze termijn. Dit is bij u het geval.” 

Het bovenstaande stond in de eerste brief zonder enige onderbouwing waarom het was kwijtge-
scholden. Ik heb nog geprobeerd er achter te komen wat de reden was, maar niemand kon mij dit 
vertellen. 

Ook kwam er een volgende brief, hier stonden nog meer interessante dingen in. Te zien op de vol-
gende pagina. (Dit zijn stukken uit het besluit 9 december) 

 

  

 
14 CAK nog niet op orde (zorgkrant.nl) 
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REACTIE KLACHT 9 DECEMBER 

“We kunnen in de behandeling van een bezwaar ervoor kiezen om het bezwaar meteen schriftelijk 
af te handelen. In het gesprek met de heer Imhof heeft u laten weten dat u uw bezwaar mondeling 
wilt toelichten. 

De heer Imhof heeft er voor gekozen om uw bezwaar direct schriftelijk af te handelen. We kunnen 
ons voorstellen dat u dit als vervelend heeft ervaren. Wij bieden u hiervoor ons excuses aan. Wij 
hebben uw reactie aan de leidinggevende teruggekoppeld. 

Wij hebben op basis van uw persoonlijke situatie (o.a uw schadevergoeding) en klacht uw dossier 
nogmaals bekeken. Wij hebben besloten om een gedeelte van de factuur van 20 maart 2021 niet in 
rekening te brengen. Binnenkort sturen wij u onze beslissing. 

Het betalen van de eigen bijdrage is een wettelijke verplichting. Ook als er na gewijzigde inko-
mensgegevens blijkt dat de eigen bijdrage eigenlijk hoger had moeten Zijn. Wij hebben rekening 
gehouden met uw situatie. Er blijft wel een openstaand saldo. Ook omdat u In 2021 nog geen eigen 
bijdrage heeft betaald. 

U heeft aangegeven dat u nu een lager Inkomen tot geen Inkomen heeft door het volgen van een 
studie. Ook heeft u een schadevergoeding ontvangen. Wij gaan daarom graag met u in gesprek 
over het openstaande saldo. Samen met u kunnen we dan een passende regeling afspreken.” 

 

“E-mails  

U noemt in uw twee e-mails veel punten waar u het niet over eens bent. In deze brief gaan wij ver-
der in op de door uw genoemde punten:  

Bezwaar Op 13 augustus 2021 heeft u een beslissing op uw bezwaar ontvangen. Uw bezwaar is on-
gegrond verklaard. Dit betekent dat u de wettelijke eigen bijdrage voor 2020 en 2021 moet beta-
len. In de beslissing op bezwaar staat dat u beroep in kunt stellen bij de rechtbank als u het niet 
eens bent met de beslissing op bezwaar. U heeft tegen deze beslissing geen beroep ingesteld.  

U schrijft dat in een telefonisch contact met u is afgesproken dat u teruggebeld zou worden door 
een medewerker, die samen met u de beslissing op uw beroep zou herzien. Het is niet mogelijk met 
een telefoongesprek een beslissing op bezwaar te herzien. In de beslissing op uw bezwaar staat 
hierover meer informatie.  

In onze contactnotitie van 17 augustus 2021 heeft de betreffende medewerker het verzoek geno-
teerd uw financiële situatie met u te bespreken en waarom u uw bezwaar nooit telefonisch heeft 
kunnen toelichten. Wij vinden het jammer dat u van dit gesprek een andere verwachting had.  

De betreffende afdeling heeft het verzoek om met u telefonisch contact op te nemen met vertra-
ging aan de heer lmhof gestuurd, aangezien hij op de hoogte is van uw dossier en de behandelaar 
was van uw bezwaar. Op 1 oktober 2021 heeft de heer lmhof telefonisch contact met u opgeno-
men. U had een andere medewerker verwacht en daarnaast heeft u dit gesprek niet als prettig er-
varen.  
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Wij hebben uw reactie met de heer lmhof besproken. De heer lmhof vindt het jammer dat u het ge-
sprek niet positief heeft ervaren. Wij doen ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het spijt 
ons dat u hier een andere ervaring bij heeft gehad.” 

“Intern beraad  

Wij hebben aanleiding gezien om uw dossier nogmaals te onderzoeken. Wij hebben besloten om 
een gedeelte van de factuur van 20 maart 2021 niet in rekening te brengen. Binnenkort sturen wij u 
onze beslissing.” 

 

Toen ik deze klacht had gekregen was ik boos. Ik had verwacht dat er iets opgelost zou worden met 
deze klacht, maar ik was geen steek verder. Ook werd ik op zeer denigrerende manier weggezet. Bo-
vendien werd mijn schadevergoeding meegerekend in de gegevens voor een eventuele regeling. Iets 
wat ook absoluut niet mag. Een schadevergoeding voor immateriële schade moet namelijk buiten 
beschouwing worden gelaten. Zoals aangegeven op hun eigen website.15 

Ook schoven ze het probleem van de verkeerde informatie op mij af:  

“Het is niet mogelijk met een telefoongesprek een beslissing op bezwaar te herzien”   

“In onze contactnotitie van 17 augustus 2021 heeft de betreffende medewerker het verzoek geno-
teerd uw financiële situatie met u te bespreken en waarom u uw bezwaar nooit telefonisch heeft kun-
nen toelichten.” 

Wij vinden het jammer dat u van dit gesprek een andere verwachting had.” 

Bij de klantenservice van het CAK worden alle gesprekken opgenomen, alleen konden ze deze ‘toe-
vallig’ niet terugluisteren en stond er alleen een vage “contactnotitie”. 

Dus het CAK gaf mij verkeerde informatie en ik ‘had dat maar moeten weten’. Dat is waar het op 
neerkwam. ‘En als ik het er niet mee eens was geweest had ik in beroep moeten gaan’. Ik wachtte 
juist op het CAK, omdat zij vertelden het te gaan herzien. Ik was na deze beslissing echt helemaal 
klaar met het CAK. 

Dit was maatwerk volgens het CAK. 

Zelfs de bijdrage zoals zij hem berekenden stond niet goed in de systemen. Ik kreeg dus onbegrijpe-
lijke aanmaningen en rekensommen, brieven die uit de toekomst kwamen. Het was niet meer te vol-
gen. 

Ik was helemaal klaar met het CAK. Ik had de normale weg bewandeld en dit duurde een jaar, ik was 
echt niks verder. Ja, ik kreeg dus de €1229,- aftrek, maar na het narekenen van mijn jaaropgaaf ging 
die €1229,- er sowieso af. Ik werd dus blij gemaakt met een dode mus, misschien hadden ze zelfs ge-
hoopt dat ik het voor genoegen zou nemen.  

 
15 CAK - Letselschadevergoeding wel of geen vermogen (hetcak.nl) 
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In de dagen daarna zocht ik contact met mijn nieuwe jurist, we overlegden wat handig was. Een ding 
wisten we zeker: dit ging nog even duren.  

We besloten om opnieuw in bezwaar te gaan (2maanden doorlooptijd), maar die termijn was onaan-
vaardbaar. Daarom wilden we graag naar de rechter. We dienden dus een verzoek in de bezwaarpro-
cedure over te slaan, zodat we gelijk naar de rechter konden. Het CAK had nu al een aantal keer laten 
zien dat ze met onzorgvuldige besluiten kwamen. 

Daarom het verzoek met de directe stap naar de rechter, mijn jurist had een bezwaarschrift opge-
maakt. In de dagen daarna bleef het stil. 

Tot ik een aantal dagen later gebeld werd door een man van de afdeling bezwaar en beroep. Hij wees 
ons verzoek af om de bezwaarprocedure over te slaan. Hij wilde zelf het bezwaar eerst afhandelen, 
wat hij opperde was een toelichting weigeren zodat we snel naar de rechter konden. 

Dat is natuurlijk niet hoe het moet gaan, mijn jurist en ik zagen dat in vergelijkbare zaken het CAK al-
tijd won op de formaliteiten. Iemand die een toelichting had geweigerd, geweigerd had betalingsge-
gevens aan te leveren. Alleen daardoor kon je al een rechtszaak verliezen. Best wel listig, het maakte 
niet uit wat er in die zaken gebeurde: was er een fout gemaakt in de formaliteiten? Dan won het CAK 
automatisch.  

Dus een toelichting weigeren zat er voor ons niet in. Ik vroeg de man waarom hij zo graag wilde dat 
wij zo naar de rechter gaan. De man kwam met een raar smoesje: hij wilde het gemakkelijk maken. 
Onzin natuurlijk! Ik vertelde de man dat ik nog steeds in gesprek wilde met het CAK om het in een 
keer op te lossen, maar dan wel serieus over volledige kwijtschelding. Wilde de man niet met ons in 
gesprek, dan zouden we alsnog de stap naar de rechter maken. Onze zaak was namelijk sterk genoeg. 

 

De man kwam met een voorstel waar ik alweer van schrok:  

Het CAK wilde met ons in gesprek over volledige kwijtschelding, maar wel met een geheimhou-
dingsplicht in een vorm van mediaton.  

 

Ik vertelde de man dat dit geen optie was, aangezien ik al in gesprek was met de pers en van plan 
was het CAK verantwoordelijk te stellen voor hun acties. Ook wilde ik er een voorbeeld uit stellen.  

Het CAK begaat namelijk al jarenlang misstanden naar jong en oud, ik was er zo klaar mee dat niks 
me ervan af ging houden om ze verantwoordelijk te stellen. Ik zei dat ik de optie open wilde houden 
en nam contact op met mijn jurist. 

 

“Dat is pure onzin,”, zei mijn jurist Tom Knijp, “hij stuurt aan op een zwijgcontract, het is aan jou de 
keus of je die wil accepteren”. 
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“Nee”, zei ik, “daar gaan we niet in mee.” 

 

“Dan is het handig om toe te zeggen zodat we bewijs hebben”, zei mijn jurist.  

 

Dus ik besloot de beste man weer te bellen, ik voelde me een soort spion. Deze man wilde mij goed 
naaien, maar nu stond ik op het punt de tafels om te draaien. 

 

Ik vroeg hem wat meer over de voorwaarden.  

“Geheimhouding is een harde voorwaarde” zei de man. 

 

Ik vertelde hem dat ik moeite heb met het accepteren van de geheimhouding en vroeg hem of er 
geen andere gesprekken mogelijk waren zonder geheimhouding. Hierop zei hij het volgende: 

“Er zijn geen andere gesprekken mogelijk, het is de mediaton met geheimhouding of een juridische 
procedure” 

“Geheimhouding is een harde voorwaarde” 

 

“Laat dan maar zitten”, zei ik tegen de man, maar hij was niet van plan het erbij te laten zitten.  

 

Hij probeerde me op andere gedachten te brengen: 

“Wij betalen de mediaton het enige wat u er instopt is de reiskosten”   

“Ook moet ik erbij zeggen dat de wachtlijsten bij de rechtbank Overijssel heel lang zijn momenteel” 

“Het kan 3 maanden duren voordat u uitspraak heeft” 

 

Waarop ik zei dat ik liever op de rechtbank wachtte dan op het CAK. 

 

“De regels van het mediaton proces bedenk ik zelf niet, maar zijn harde voorwaarden uit regelement” 

 

“Snapt u dat het CAK mij al een jaar frustreert”, zei ik tegen de man.  

 



© Thomas van den Berg 2022 
61 

“Als ik een dag of zelfs een uur te laat ben, dan ik ben ik eigenlijk de lul. Maar als het CAK een jaar te 
laat is, dan is het normaal. Begrijpt u dat ik klaar met het CAK ben?”, zei ik tegen de man. 

 

“Dat begrijp ik wel, maar bedenk wel dat wij de mediaton betalen”, zei de man. 

“U betaalt alleen de reiskosten” 

“Wij betalen dat, dat is de keerzijde” 

 

Ik vroeg de man de voorwaarden op de mail te zetten en dan zou ik er nogmaals naar kijken. 

 

Dat is wat hij deed, we hadden dus bewijs. Ik schreeuwde het uit, eindelijk na een jaar waren de 
tafels omgedraaid. 

 

Mijn jurist en ik konden allebei nog niet echt bevatten wat er was gebeurd. Een overheidsinstantie 
die dit doet. Bij hoeveel mensen zullen ze dit gedaan hebben? 

Mensen de mond snoeren als je voldoende op het CAK hebt onder het mom van ‘mediaton’. Het was 
een slimme truc, want veel mensen zouden er niks achter zoeken. Ze zouden allang blij zijn geweest 
dat hun schuld kwijtgescholden werd. 

Maar ik wilde niet alleen meer dat mijn schuld van tafel ging, ik wilde het CAK zien hangen. Wat ze 
systematisch met jongeren deden met die vage eigen bijdrageconstructie lag ik van wakker. 

Het vrat aan me. Hoeveel zouden er op dit moment met een onbewuste naheffing lopen? Ik had de 
kracht om door te zetten en voelde me hier verantwoordelijk voor. Ik had er al veel werk ingestopt 
en had de kans om iets te veranderen. 

 

Iedereen waarschuwde me dat ik moest realiseren waar ik aan begon, van de overheid win je niet 
zomaar.  

Maar ik was bereid het aan te gaan. Door het CAK was er weer iets in mij gebroken, zo voelde het 
soms, ik was niet meer dezelfde persoon. Ik zat soms op school en dacht bij mezelf:  

“Hoe kan je nog lachen wetende dat ze dit met jongeren doen?”  

En lachen dat was iets wat ik nog weinig deed, dat hadden ze mij al afgepakt. Maar ze gingen het van 
veel meer jongeren afpakken. 

Ik had hun vage ‘Mediation’ zwijg constructie geweigerd. Ik liep een risico dacht ik. Veel mensen wor-
den hier namelijk niet blij van en de strijd kan nog wel eens lang gaan duren. 
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Soms ging ik aan mezelf twijfelen… 

De dag na het contract zocht ik contact met de journalist van het AD. Ik vertelde haar over het zwijg-
contact en gaf aan dat het een beetje gecompliceerd was. Ik gaf haar het nummer van mijn jurist zo-
dat hij het kon uitleggen. 

Ze was er best wel van geschrokken, maar wie niet? 

Een overheid die een zwijgcontract aanbood? 

Dit werd natuurlijk groot nieuws! 

 

In de dagen daarna besloten mijn jurist en ik hoe wij nu verder gaan: 

De man van het CAK wou met ons in gesprek over kwijtschelding, dat was al toegezegd. Maar met 
geheimhouding en dat was geen optie.  

We besloten hem een overeenkomst te sturen: 

- Volledige kwijtschelding 
- Zonder geheimhouding 
- Met schadevergoeding 

 

Deze werd geweigerd door het CAK, ze weigerden dus in feite precies wat ze ons hadden toegezegd. 
Bewijs dat het om de geheimhouding te doen was. 

Ondertussen had de journalist van het AD persvragen gesteld: Zie volgende pagina 
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- Het zwijgcontract werd zoals verwacht niet ontkent, maar weer verstopt onder “mediaton” 
- Het was alleen een “optie” 
- Ook zeiden de dat er een gesprek gepland stond, maar hier wist ik niks vanaf. 
- Er staat geen naam onder de mail. 

 

De man belde me een dag later op, hij klonk niet al te vrolijk. Ik zei dat ik alles nu schriftelijk per mail 
wilde en ik niet meer met hem in gesprek wilde. Hij probeerde een hoorzitting in te plannen.  

Ik zei tegen de man dat ik eerst een antwoord wilde op onze overeenkomst en dan gingen kijken wat 
de volgende stap was. 

Even later kreeg ik alsnog een uitnodiging voor een hoorzitting: 

 

“Een opname maken van een hoorzitting? Is dat niet tegen de wet”, vroeg ik aan mijn jurist? 

“Ja en goed ook” zei hij.  

 

We waren stomverbaasd, je zou denken dat als je zojuist een grote fout hebt gemaakt je voorzichti-
ger gaat worden en je alles dubbelcheckt? Maar dit liet juist zien hoe onprofessioneel het CAK was. 
Hun ware aard. 

Dit was een schending van de AVG, en een goede ook. Zo’n schending waar je een boete voor krijgt 
van duizenden euro’s. 
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We besloten niet naar de hoorzitting te gaan, het was namelijk een grote privacy schending. De man 
vroeg me waarom ik de hoorzitting had geweigerd. Ik legde hem uit dat dan mijn privacy geschonden 
werd en ik dat weigerde. Ik gaf hem zelfs de juridische onderbouwing waarom het tegen de wet was. 

 

“Dat is helemaal niet tegen de wet, dit doen wel al jaren”, zei de man. 

 

Ik nam natuurlijk al mijn gesprekken op en begon te proesten.  

 

“Al jaren dus?”, zei ik lachend. 

 

Ik werd weer wat serieuzer. Ik bood het cak nog de optie aan om normaal in gesprek te gaan. Dat is 
wat ze namelijk tegen het AD hadden gezegd als reactie op persvragen. 

 

“Ik wacht nog steeds op de uitnodiging van dat gesprek”, zei ik. “Ik wil met u in gesprek”. 

“Dit is geen gesprek, dit is een hoorzitting”, zei ik. 

 

De man viel stil, hij kwam niet meer uit zijn woorden. 

 

Vervolgens werd hij boos: “Het kan me niet schelen wat u wilt” zei de man. “Ik ga nu uw bezwaar 
behandelen en daarna kan u naar de rechter” 

Ik was alweer stomverbaasd, de man was ontploft. Waarschijnlijk omdat zijn baan vanaf nu aan een 
zijden draadje hing. Voor hem was het waarschijnlijk de slechtste dag uit z’n carrière, maar voor mij 
kon de dag niet beter. 

Een aantal dagen later kwam mijn artikel uit in het AD. Hartverwarmend, veel mensen stuurde een 
mailtje waarin ze mij hulp aanboden of wilden doneren. 

Alle hulp is fijn, en donaties hoopte ik niet te hoeven gebruiken. We bedankten iedereen en gaven 
aan hopelijk niet in te hoeven gaan op het gulle aanbod. 

Ook kreeg ik een reactie van de beleidsmedewerker van Renske Leijten (SP). Hij vond het een mooi 
artikel en gaf aan dat ze gingen kijken naar schriftelijke vragen naar aanleiding van mijn verslag. 

Bovendien gaf mijn jurist aan in contact te zijn met de beleidsmedewerker van Pieter Omtzigt. Hij 
vroeg of ik het goed vond als hij vertelde over mijn CAK-verhaal.  
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“Graag zelfs” zei ik. 

 

We wachten nu op een datum voor een gesprek met Pieter Omtzigt. Ook gaan we een klacht indie-
nen tegen de betreffende man van het CAK. We hopen dat het CAK zijn verantwoordelijkheid alsnog 
gaat nemen. Alleen ben ik er bang voor. Wat er ook gebeurt, al schelden ze mijn schuld kwijt, stap ik 
naar de rechter. Mijn totale schuld is volgens het CAK nu ongeveer 9900,00 

Ook kreeg ik onlangs de beslissing op bezwaar binnen van het CAK, 4 pagina’s vol met onzin.  

Ik zal het kort in mijn eigen woorden samenvatten:  

‘Je bent niet naar de hoorzitting gegaan: dus zetten wij precies hetzelfde op papier als met het vo-
rige besluit’ 

Er was een ding wat ik wel grappig vond: Het CAK die zich uit een AVG-schending probeert te praten 
en het bij de burger legt, ik citeer:  

“Wij hebben u eerder in onze uitnodiging van 13 januari 2022 laten weten dat u als u niet zou ver-
schijnen tijdens de hoorzitting, wij in beginsel u niet opnieuw zouden uitnodigen. Over de door u aan-
gevoerde reden van uw afwezigheid merken wij dan ook op dat als de geluidsopname van de hoorzit-
ting niet op uw instemming kon rekenen, u dit gerust vooraf aan de hoorzitting aan ons had kunnen 
laten weten. Wij hadden dan op een andere manier verslag gedaan van de mondelinge verhandeling 
tijdens de hoorzitting. Uit artikel 7:7 van de Awb volgt namelijk dat wij een verslag van de hoorzitting 
moeten maken. Ter bescherming van uw belang maken wij doorgaans een geluidsopname zodat, als 
achteraf twijfel zou kunnen ontstaan over de inhoud van het verslag van de hoorzitting, wij achteraf 
altijd de volledigheid of inhoud van het verslag kunnen toetsen. 

 “Nu er geen geluidsopname is gemaakt zonder uw instemming, kan er ook geen sprake zijn van een 
schending van artikel 6, eerste lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw verweer 
treft daarmee dan ook geen doel. De door u aangevoerde reden om niet te verschijnen tijdens de 
hoorzitting vinden wij dan ook geen geldige reden. Wij hebben daarom besloten u niet te horen over 
uw bezwaar, waarbij wij opmerken dat de reden hiervoor voor uw rekening en risico komt.” 

 

Korte samenvatting: Wij schenden de AVG, maar omdat je daar niet in mee bent gegaan hebben 
wij de AVG niet geschonden. Zo werkt de wereld natuurlijk niet. 

 

De dingen die het CAK doet moeten stoppen. Niet alleen voor mij, maar voor alle jongeren.  
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NAWOORD 

Mijn leven is altijd al lastig geweest. Dat ik mijzelf onderweg niet heb verloren is een wonder waar ik 
elke dag dankbaar voor ben. Thuis, jeugdzorg, de transitie naar op mijzelf wonen, het CAK. Giganti-
sche obstakels, maar ik spring eroverheen. Door het CAK heb ik een loodzware tijd achter de rug, 
maar ik probeer er het positieve uit te halen. Ik ben namelijk veel gegroeid. 

Ik dacht vroeger altijd dat ik dom was. Als je het lang genoeg hoort ga je het vanzelf geloven I guess… 
Maar de afgelopen jaren hebben het tegendeel bewezen. Ik heb het gevoel dat ik dom gehouden 
ben, belemmerd in mijn groei. Wat ik nu allemaal doe had ik nooit voor mogelijk gehouden. 

Ik ben gewoon een simpele jongen, een jongen die de afgrond heeft gezien. Maar er toch overheen 
sprong en bij de volgende afgrond aankwam. Die afgrond breekt heel veel jongeren, maar ik ben er 
sterker door geworden. Dat op zichzelf is al een gift. Door wat ik heb meegemaakt heb ik geleerd dat 
je dankbaar moet zijn voor de kleine dingen. Het leven om je heen gaat namelijk door. Neem is de 
tijd om naar een ander om te kijken. In een land vol ongelijkheid zijn er namelijk jongeren die het 
slechter hebben. 

Je kan niet voor lief nemen wat je hebt, veel jongeren hebben het namelijk niet.  

Ik schreef 2 jaar geleden nog in een soort van spijkerschrift, ik kon geen punten of komma’s zetten. 
Ongelooflijk hoe mijn schrijfstijl is veranderd.  

Alleen is het voor veel jongeren niet zo gegaan, veel staan op dit moment vlak bij die afgrond. De 
overheid die heeft de plicht hier iets aan te doen. Hopelijk helpt mijn verslag hierbij. Die rechtszaak 
tegen het CAK? Die komt er. Ik ben benieuwd wat er de komende maanden gaat gebeuren.  

Ik hoop binnenkort de naheffing achter me te laten, zodat ik verder kan met mijn leven. Tijd kan be-
steden aan mijn vriendin, zonder dat we hoeven te stressen. Ook wil ik verder met mijn opleiding, ik 
wil graag jongeren helpen, iemand die ze begrijpt is namelijk van belang en hard nodig in dit jeugd-
zorgsysteem. Misschien ga ik zelfs iets met politiek doen, maar dat is iets voor later. 

Ik heb een risico genomen door het zwijgcontract te weigeren, maar ik zou het opnieuw doen. Orga-
nisaties zoals het CAK hebben geen plek in een rechtsstaat. Ik verwacht dan ook een nieuwe be-
stuurscultuur. Ook wacht ik op het nieuwe plan, maar met dit kabinet zie ik dat niet gebeuren. Zij zit-
ten er niet voor jongeren als ik en dat hebben ze bewezen met de eigen bijdrage jeugdzorg. 

Ook zal ik actief blijven strijden tegen het CAK als dit nodig is. Ik stop niet tot ik alles heb gedaan wat 
ik kan om dit te veranderen. Ik hoopte dat mijn eerste verslag de laatste zou zijn, helaas was dit ver-
slag naar mijn idee nodig. 

Mijn jeugd is van mij afgepakt en ik ga hier een zaak voor aanspannen. Wat hier uitkomt maakt niet 
uit, maar ik moet het proberen om het af te kunnen sluiten. 
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- CAK - Lage of hoge eigen bijdrage (hetcak.nl) 
 

- CAK - Eigen bijdrage rekenhulp (hetcak.nl) 
 

- https://www.hetcak.nl/over/over-ons/missie-visie-kernwaarden 
 

- CAK nog niet op orde (zorgkrant.nl) 
 

- Fixatie (zorg) - Wikipedia  
 

- fixeren jeugdzorg definitie - Google Zoeken 
 

- Motie van het lid Westerveld over passend onderwijsaanbod in jeugdzorginstellingen | Tweede 
Kamer der Staten-Generaal 

 
- CAK - Letselschadevergoeding wel of geen vermogen (hetcak.nl) 
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