Wie Wil Wat voor de Jeugdzorg?
Een analyse van politieke partijprogramma’s

Dit artikel biedt een inzicht in de standpunten van diverse politieke partijen op het
gebied van jeugdzorg. Ook geeft het een korte weergave van de belangrijkste
bevindingen van de parlementaire werkgroep toekomstverkenning jeugdzorg.
Uiteraard zal de kleur van het nieuwe kabinet uitwijzen welke richting het opgaat de
komende jaren met de jeugdzorg. We streven ernaar deze studie in de loop van de tijd
te actualiseren om u een inzicht te kunnen bieden in de politieke ontwikkelingen op
het gebied van de jeugdzorg!
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D66
Verantwoordelijkheid bij de ouders. Opvoeden is de verantwoordelijkheid van ouders. Als er
problemen ontstaan die niet door de opvoeders kunnen worden opgelost, moet professionele hulp
voorhanden zijn. D66 vindt dat die ondersteuning altijd gericht moet worden op het versterken van
de eigen kracht.
Regie bij Gemeente. D66 wil dat de taken van het Centrum voor Jeugd en Gezin en een deel van de
taken van het Bureau Jeugdzorg (de vrijwillige jeugdzorg) onder één regie worden gebracht en door
één instelling worden uitgevoerd. Om versnippering van middelen en zorgaanbod tegen te gaan
moeten verantwoordelijkheid en financiering in handen komen van één overheidslaag: de
gemeente. Dat geldt ook voor de provinciaal gefinancierde jeugdzorg en de AWBZ- gefinancierde
jeugdzorg.
Keuze. D66 vindt dat ook in de geïndiceerde jeugdzorg meer keuzemogelijkheden moeten komen.
Indicatieaanvragen moeten lokaal en in dialoog worden afgegeven door een indicatieorgaan voor de
jeugdzorg met steekproefsgewijze toetsing achteraf. Ouders moeten hierbij kunnen kiezen voor het
inzetten van een PGB of PVB voor jeugdzorg. Ook in de jeugdzorg lonen preventie en
vroegbehandeling.
Vrijwillige jeugdzorg. D66 pleit voor het bevorderen van vrijwillige jeugdzorg onder allochtonen.
Dit om te voorkomen dat zij – zoals nu – vaak direct in de kostbare en niet-effectieve gesloten
jeugdzorg terechtkomen.
Tuchtrecht. D66 is voorstander van invoering van tuchtrecht in de jeugdzorg.
Bezuinigingen. D66 bezuinigt niet op de jeugdzorg. Het geld dat nu naar de jeugdzorg gaat kan wel
efficiënter worden besteed: bijvoorbeeld door gemeenten verantwoordelijk te maken voor het
geheel van jeugdzorg. Het mes moet gezet worden in bestuurslagen, minder administratie,
registratie.
Contact:
Programma commissie:
Joris Backer – voorzitter

Ad van Vugt – algemeen coördinator
Frank van Mil - secretaris
D66 Fractie Tweede Kamer
tel: 070 3183066
d66@tweedekamer.nl

SP
Meer plekken. Er komen meer plekken in de jeugdzorg, zodat jongeren niet meer hoeven te
wachten op de noodzakelijke hulp. Het opsluiten van jongeren in de jeugdzorg gaan we voorkomen.
We willen meer gezinshuizen en pleeggezinnen en meer plekken voor opvang van zwerfjongeren.
Ondersteuning. Vanuit laagdrempelige centra in de buurt worden ouders ondersteund bij de
opvoeding, wordt hulp en zorg geboden en als dat nodig is rechtstreeks doorverwezen naar
specialistische hulp.
Startkwalificatie. Iedereen onder de 23 jaar leert of werkt. Zonder startkwalificatie hoort niemand
het onderwijs te verlaten. Uitval in het voortgezet en het beroepsonderwijs pakken we aan door
intensievere begeleiding.
Voorzieningen. Er komen meer jongerenwerkers en meer voorzieningen voor jongeren in de buurt,
zoals buurtcentra en skatebanen. We willen geen ‘mosquito’s’ (piepkastjes) die jongeren wegjagen.
Kinderbijslag. Inkomensafhankelijk
Bezuinigen. Door kostbare bureaucratische lagen eraf te halen, gaat meer tijd en geld direct naar
hulp aan kinderen en gezinnen. De salarissen van interim-managers mogen afgetopt worden: ook
voor hen geldt de Balkenende-norm. Door te investeren in preventie en de lichte hulpverlening, is
er op de lange termijn minder (dure) zwaardere hulp nodig.
Contact:
Vijverhofstraat 65
3032 SC Rotterdam
T (010) 243 55 55
F (010) 243 55 66
Vragen over standpunten en het verkiezingsprogramma van de SP? Stuur een e-mail naar
kamer@sp.nl.
SGP
Gezin. Een goed gezin is het halve werk. Vrouwen, kinderen en mannen hebben baat bij een
thuishaven waarin tijd is voor elkaar en ruimte wordt gecreëerd om de eigen talenten te
ontplooien. In sommige gevallen is het gezin geen veilige plaats voor kinderen. Dat is een trieste
werkelijkheid. De overheid is dan geroepen om in te grijpen. Het gaat daarbij niet om het
doordrukken van een visie van de overheid op de opvoeding, maar om het waarborgen van de
veiligheid van het kind. Er moet ook naar gestreefd worden de ingreep zo beperkt en kort mogelijk
te laten zijn.
De kinderbijslag en het kindgebonden budget worden samengevoegd in een robuust kindgebonden
budget. Belastingstelsel wordt gezinsvriendelijk ingericht.
Regie bij gemeente. Voorzieningen voor hulpverlening en ondersteuning moeten zo dicht mogelijk
bij ouders en jongeren geplaatst worden. De gemeente speelt hierin een belangrijke rol. De
komende jaren zal de gemeente zich moeten ontwikkelen tot het eerste niveau waarop zorg voor
jeugd gestalte krijgt. De Centra voor Jeugd en Gezin moeten zich ontwikkelen tot laagdrempelige
aanspreekpunten. De positie van landelijk werkende instellingen moet behouden worden.

Identiteitsgebonden hulp. Bij ondersteuning en zorg moet voluit ruimte zijn voor
identiteitsgebonden hulp. De gemeente voorziet in de aanwezigheid van identiteitsgebonden
organisaties in het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Zorgcoordinatie. De Bureaus Jeugdzorg moeten zich minder bezig houden met indicatiestelling,
meer met zorgcoördinatie. Het indicatiebesluit wordt afgeslankt en dient minder vaak een vereiste
te zijn.
Kindermishandeling. Huisartsen dienen beter toegerust te zijn om verschijnselen van
kindermishandeling te kunnen onderkennen. Er dient meer nazorg te worden geboden aan gezinnen
waarbij een melding van kindermishandeling onterecht blijkt te zijn.
Onderwijs. Op vrijheid van onderwijs mag niet beknibbeld worden. Onderwijsprogramma’s waarin
voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs samenwerken moeten verder worden gestimuleerd.
Contact.
Algemeen voorzitter: W. Kolijn
Vragen over programma en standpunten: voorlichting@sgp.nl

CDA
Het gezin. Gezinnen en families zijn het fundament en cement van onze samenleving. Het biedt
een veilige basis om op te groeien en is daarin vrijwel onvervangbaar. Opvoedtaken horen dan ook
primair bij het gezin en thuis en moeten niet worden uitbesteed aan instituties. De eigen kracht van
mensen, gezinnen en de omringende familienetwerken moeten het uitgangspunt zijn.
Familienetwerken vormen – zeker in de gezinsfase – een bron van praktische en emotionele steun.
Het kindgebonden budget geeft ouders met een laag en middeninkomen een financiële steun in de
rug en moet gestroomlijnd worden.
De overheid heeft als taak te zorgen voor de randvoorwaarden die mogelijk maken dat gezinnen
goed kunnen functioneren. Ook andere samenlevingsvormen en eenpersoonshuishoudens verdienen
erkenning en aandacht.
Vereenvoudiging. Het huidige stelsel voor Jeugdzorg is te ingewikkeld, het CDA pleit voor een
sterke vereenvoudiging, waarbij de Centra voor Jeugd en Gezin op lokaal niveau laagdrempelige
eerstelijnszorg bieden. Het CDA vindt het belangrijk dat ouders zelf een
rol krijgen bij het opzetten en besturen van deze Centra. Zware, meer gespecialiseerde hulp zal
bovengemeentelijk moeten worden georganiseerd.
Criminaliteit. Jongeren die niet naar school gaan, geen werk hebben en dreigen af te glijden in de
criminaliteit krijgen een laatste kans in campussen, zo nodig onder dwang.
Onderwijs. Het CDA hecht aan de vrijheid van ouders om het onderwijs voor hun kinderen te
kiezen. CDA wil beroepsonderwijs versterken. CDA kiest voor terughoudendheid met van bovenaf
opgelegde onderwijshervormingen en pleit voor goed luisteren naar leerkrachten en docenten.
Bezuinigingen. De jeugdzorg efficiënter geregeld moet worden. Er moet meer worden
samengewerkt, ook in het belang van kinderen en hun gezinnen. Door ontschotting van de
financieringsstromen kan er op termijn efficiency winst geboekt worden en kan er op termijn
wellicht minder geld naar de jeugdzorg. Het huidige budget biedt voldoende ruimte om campussen
te financieren en de gemeentes genoeg geld te geven voor het ontwikkelen van of verbeteren van
de Centra voor Jeugd en Gezin.
Contact
Voorzitter programmacommissie: Ferdinand Grapperhaus
Partijvoorzitter: Peter van Heeswijk

Christen Unie
Het gezin. Ouders meer in de gelegenheid stellen om werk en gezin te combineren, bijvoorbeeld
door het ouderschapsverlof uit te breiden en te stimuleren dat mensen meer thuis kunnen werken
of op tijden die voor het gezin beter uitkomen. De overheid moet jongeren waar nodig helpen een
goede startkwalificatie te halen, een goede school, een stageplek of een baan te vinden. Jongeren
hebben plekken nodig om te relaxen en te sporten dan wordt de overlast vanzelf minder.
Centra voor Jeugd en Gezin. Gezinnen moeten zoveel mogelijk worden ondersteund. In deze
centra die de komende jaren in elke wijk of dorp moeten komen kunnen ouders en kindreen met
alle vragen over opvoeding terecht. Gezinnen worden financieel ondersteund met een budget per
kind en gratis schoolboeken.
Pleeggezin. Liefdevolle pleegouders kunnen een geweldig verschil betekenen voor een
uithuisgeplaatst kind. Hun juridische en financiële positie moet worden versterkt. Een pleeggezin
wordt beoordeeld op geschiktheid en een goede match. Geloofsovertuiging mag als zodanig geen
reden voor afwijzing zijn. Pleegouders krijgen wat de ChristenUnie betreft een adequate
vergoeding, minder administratieve rompslomp en meer kennisondersteuning. Pleegouders krijgen
meer inspraakmogelijkheden via de instelling van pleegouderraden. Als bij langdurig verblijf ‘family
life’ is ontstaan, krijgt het pleegkind sneller duidelijkheid over definitieve opname in het gezin.
Vereenvoudiging. De evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg laat echter zien dat de jeugdzorg
eenvoudiger kan en beter ingericht kan worden teneinde de eigen kracht van gezinnen te
versterken, en jongeren met complexe problemen beter te helpen.
Trajectbenadering. Bij uithuisplaatsing wordt een zorgaanbieder afgerekend op trajecten en niet
op bezetting. Bij een trajectbenadering is het hoofddoel dat een jongere terug naar huis/eigen
omgeving gaat, of anderszins op een passende plek terechtkomt, inclusief school of werk.
Onderwijs. Schooluitval en spijbelen aanpakken en de eigen kracht van kinderen en ouders
versterken. Overheid moet er op toezien dat de kwaliteit van het onderwijs goed is maar zich
verder niet teveel met de scholen bemoeien.
Bezuinigingen. Als we willen dat hulp en ondersteuning tijdig en adequaat wordt gegeven aan
ouders en kinderen, moeten we gemeenten daarvoor in positie brengen en de daarbij behorende
middelen verstrekken.

Contact
Peter Blokhuis: voorzitter landelijk bestuur
Joop Alssema: politiek secretaris
Vragen over programma: christenunie@tweedekamer.nl
PvdA
Minder bureaucratie. In de jeugdzorg verschuift het accent naar preventie. Gezinnen krijgen
ondersteuning bij wat ze zelf kunnen doen. We willen minder kinderen in de jeugdzorg – en ook
minder bureaucratie. Dit kan door de professional meer ruimte te geven om te doen wat nodig is.
Vaak is een indicatiestelling dan overbodig. Plaatselijk moeten alle vormen van jeugdhulpverlening
samenkomen, inclusief de zorg in het onderwijs.
Gezinscoach. De hulpverlening moet zijn waar jongeren komen. Op scholen, in Centra voor Jeugd
en Gezin. De verkokering tussen regelingen, financieringsstromen en instellingen willen we

aanpakken, juist omdat de problemen van veel kinderen niet in één hokje zijn onder te brengen. Als
in en om een gezin meerdere hulpverleners actief zijn, moeten we waarborgen dat één gezinscoach
de leiding krijgt.
Zorg en onderwijs. Zorg en onderwijs moeten ook beleidsmatig goed samenvallen. Onderlinge
inconsistenties tussen Jeugdzorg en Passend Onderwijs moeten we dan ook opheffen.
Gemeenten. Gemeenten krijgen meer taken uit de AWBZ en de jeugdzorg. Daardoor kunnen zij, in
samenhang met onderwijs, werk en welzijn, het beroep op de zorg rechtstreeks voorkomen.
Gemeenten verdienen meer dan nu een beloning voor actief preventie- en welzijnsbeleid. Dat
verkleint immers het beroep dat later op de zorg wordt gedaan.
Bezuinigen. De jeugdzorg is zwaar beladen met procedures, indicaties, en bestuurslagen. Door daar
in te snijden valt er winst te behalen. De PvdA wil de stroom kinderen die bij de jeugdzorg
belanden terug dringen. Het budget moet in de komende jaren geleidelijk aan verschuiven naar
preventie en lichte hulpverlening.
Contact
Tweede-Kamerfractie PvdA
T.a.v. afdeling Voorlichting
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
e-mail: pvda_voorlichting@tweedekamer.nl

VVD
Minder bureaucratie. De VVD wil haar energie steken in de kinderen die het meest de hulp van
Jeugdzorg nodig hebben. Door tijdig problemen te signaleren bij gezinnen en kinderen kan hun snel
gepaste hulp worden geboden. De sector barst van de bureaucratie en is onnodig versnipperd. De
VVD vindt dat onacceptabel. Er wordt in Nederland te snel en te veel een beroep op de Jeugdzorg
gedaan. Er is bovendien een inefficiënte zorgindustrie en -bureaucratie rondom onze jeugd
ontstaan. Het gevolg is niet aflatende, onnodige professionele zorg voor kinderen met ’normale‘
problemen en aanhoudende wachtlijsten voor kinderen die dringend zorg nodig hebben. Het werpt
meer vruchten af minder bureaucratie en regelgeving op te leggen, geldstromen te verleggen naar
preventie en efficiëntie binnen de sectoren te vergroten.
Regie bij gemeenten. Dat kan organisatorisch het best door de regie voor de Jeugdzorg bij de
gemeenten te leggen. Om hen de ruimte te geven maatwerk te leveren wil de VVD gemeenten vrij
laten hoe dit te organiseren.
Gastouderopvang. De VVD vindt het belangrijk dat gezinszorg en carrière kunnen samengaan. De
laatste jaren heeft een enorme groei plaatsgevonden in de
gastouderopvang. De VVD juicht dit van harte toe. Gastouderopvang zorgt voor voldoende capaciteit
in de kinderopvang en biedt kinderen opvang in een vertrouwde omgeving.
Bestuursomvang. Dit leidt tot ingrijpende veranderingen in de bestuursstructuur, gericht op een halvering van
de omvang van de Ministerraad. Ministers zonder portefeuille verdwijnen, evenals projectministeries zoals
Jeugd en Gezin.
Bezuinigingen. De jeugdzorg moet efficiënter en effectiever. indicatiestellingen moeten geschrapt

om besparingen op te leveren. Eventueel zou kunnen worden bezuinigd op de CJG’s.
Contact

Tweede Kamer
Binnenhof 1A
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Telefoon: 070 - 318 30 36
E-mail: vvdvoorlichting@tweedekamer.nl

Groenlinks

Gespecialiseerde jeugdkracht. Kinderen, jongeren en ouders die hulp nodig hebben bij het
opgroeien en opvoeden, moeten dicht bij huis steun kunnen vinden. Een gespecialiseerde
jeugdkracht verleent eerste hulp en werkt samen met het gezin en het eigen netwerk aan het
oplossen van de problemen. Alleen wanneer kinderen niet veilig zijn in de eigen omgeving, worden
ze uit huis geplaatst en bij voorkeur opgevangen in een pleeggezin.
Regie bij gemeente. De gemeenten krijgen de regie over de lichte jeugdzorg, zoals
opvoedingsondersteuning aan huis. Gemeenten worden verantwoordelijk voor een sluitend aanbod
van gespecialiseerde jeugdkrachten die directe ondersteuning bieden, in samenwerking met de
eigen omgeving. Een deel van de taken van de huidige provincies, zoals op het gebied van de lichte
jeugdzorg, welzijn en cultuur, wordt overgedragen aan de gemeenten.
Doorverwijzing.de jeugdkrachten moeten verantwoordelijk gemaakt worden voor de doorverwijzing
naar gespecialiseerde jeugdzorg.
Financiering. Financieringsstromen voor de zware jeugdzorg dienen gebundeld te worden.
Pleegzorg. De pleegzorg moeten we stimuleren, zodat kwetsbare kinderen en jongeren zoveel
mogelijk in gezinsverband opgroeien en niet in een instelling terechtkomen.
Inspraakrecht. het inspraakrecht in de jeugdzorg voor jongeren en ouders te versterken.
Begeleiding probleemgezinnen. Te veel jongens uit migrantengezinnen gaan het criminele pad op.
GroenLinks wil dat probleemgezinnen stevige begeleiding krijgen en dat straf niet alleen vergelding
is, maar ook het begin van een opleiding of werk. Preventie van misdaad staat voorop.
Probleemgezinnen krijgen intensieve hulp bij het opvoeden. Minder jongeren verlaten de school
zonder diploma.
Kinderbijslag. Inkomensafhankelijk
Bezuinigen. De professional is dienstbaar geworden aan protocollen in plaats van omgekeerd. Met
minder bureaucratie kun je meer investeren in betere opleidingen, meer professionaliteit en meer
contact met kinderen en ouders. Op dit moment gaat er veel geld naar bestuurders en interimmanagers, waar het niet altijd hoort.
Contact.
Voorzitter programma commissie: Kathalijne Buitenweg
@: http://groenlinks.nl/contact/publieksdienst

PVV
Geen centra Jeugd en Gezin, dat is een extra en overbodige laag
Efficiëntere jeugdzorg
Bezuinigingen. Geld kan gehaald worden uit een vermindering van de bureaucratie, een stop op de
Centra voor Jeugd en Gezin, niet verder werken aan het Elektronisch Kinddossier en een
vermindering van bestuurslagen en managersfuncties.

Jeugdzorg Dichterbij: werkgroep toekomstverkenning Jeugdzorg.

Door de parlementaire werkgroep is er onderzoek gedaan naar de brede
problematiek van de jeugdzorg. In het rapport Jeugdzorg Dichterbij zijn de
bevindingen van deze werkgroep te lezen. Het is interessant dat alle eerder
genoemde partijen de conclusie van de werkgroep Toekomstverkenningen
Jeugdzorg onderschrijven over de noodzaak van een splitsing van de vrijwillige
en gedwongen jeugdzorg en jeugdhulpverlening en de urgentie van een
bundeling van de verschillende financieringsstromen. Er bestaat dus veel
draagvlak voor dit rapport.

De belangrijkste bevindingen op een rij:
-

Er is steeds minder acceptatie in de samenleving voor afwijkend gedrag bij jongeren -->
meer beroep op Jeugdzorg.
Er moet een financieringsstroom komen ipv huidige gescheiden geldstromen.
Indicatiestelling in het vrijwillige kader dient te worden afgeschaft
Er moet laagdrempelig hulp en advies beschikbaar te zijn in de buurt
Lichtere vormen van jeugdhulpverlening (incl jeugd LVG en Jeugd GGZ) moeten in de buurt
en geïntegreerd aangeboden worden
Preventie en vrijwillige hulpverlening: door gemeenten
Een en dezelfde hulpverlener voor een gezin moet uitgangspunt zijn
Gedwongen kader scheiden van vrijwillige
Scholen als vindplaats van jongeren met problemen
Effectiviteit moet worden verbeterd: preventieve acties en vroegtijdige interventies
Meer werken met evidence based methodieken
Meer aandacht voor herkenning van kindermishandeling
Effectieve tijd in (pleeg)gezin. Minimum van verantwoording en maximum van vertrouwen in
de professionaliteit van de hulpverlener.

Enkele kritieken op dit rapport
Jos Rietveld (voorzitter raad van bestuur Accare)
-

Het is onrealistisch om alle hulp geïntegreerd op buurtniveau aan te bieden, daar is geen
capaciteit voor.
De regie van alle complexe zorgtrajecten in handen leggen van gekwalificeerde eerstelijns
professionals is onmogelijk. Een geïntegreerde nulde, eerste en tweedelijnszorg is praktisch
en professioneel onuitvoerbaar.
Het is niet werkzaam om alle geldstromen samen te voegen en bij gemeentelijke
samenwerkingsverbanden nee te leggen: waarom zouden de gemeenten nu in staat blijken
wat het Rijk en de provincies niet is gelukt? Openbaar bestuur en professionele zorg gaan
niet samen, dat is gebleken in gemeentelijke ziekenhuizen.

Erik Gerritsen (bestuursvoorzitter Bureau jeugdzorg Agglomeratie)
-

-

-

de parlementaire werkgroep heeft een politiek zeer gezaghebbende en inhoudelijk
overtuigende visie neergelegd die een krachtig startpunt vormt voor een duurzame
hervorming van de jeugdzorg zeker als de paar open eindjes in de visie gewoon consistent in
lijn met de visie van de werkgroep worden gedicht.
inhoudelijke visie van de werkgroep op de toekomst van de jeugdzorg mijns inziens als een
huis. Cruciaal daarin is het voorstel voor één financieringsstroom
Belangrijk is ook dat de werkgroep pleit voor afschaffing van de indicatiestelling al beperkt
zij dat pleidooi onnodig tot het vrijwillige kader.
Belangrijk is de erkenning dat het voor de meest zware doelgroep (multiprobleemgezinnen
en zorgmijders) van groot belang is dat hulpverlening in vrijwillig en gedwongen kader
gecombineerd vanuit één uitvoeringsorganisatie mogelijk blijft
Voor de Bureaus Jeugdzorg betekent dit dat ze zich ook helder kunnen positioneren als
"hoogdrempelige" organisatie gespecialiseerd in de meest zware doelgroep
Het "free rider" probleem dat mogelijk gepaard gaat met een variant van samenwerkende
gemeenten die opdrachtgever zijn voor een regionaal werkend BJZ kan simpel worden
opgelost door voor dit deel van de jeugdzorg te kiezen voor het financieringsmodel van de
centrumgemeente
Het is immers voor een BJZ goed mogelijk om in opdracht van meerdere opdrachtgevers te
werken, zeker als die gemeentelijke opdrachtgevers vertegenwoordigd worden door een
centrumgemeente.
De enige misser in een verder overtuigend rapport is het pleidooi voor samenvoeging van de
onderzoeksfuncties van het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling en de Raad voor de
Kinderbescherming.

Gerard de Jong, directeur Rudolphstichting
-

Aansprekend in de inhoudelijke visie van de werkgroep zijn de noties betreffende bundeling
van geldstromen, een integraal laagdrempelig aanbod en vertrouwen in de professionaliteit
van de opvoeder/hulpverlener.
Grootste gevaar is dat het rapport leidt tot nieuwe energieslurpende discussies over het
stelsel, zoals we die ook de afgelopen jaren hebben gehad. Discussies die de jeugdzorg niet
verder brengen maar juist leiden tot verstarring.
Ik kies ervoor om de energie te richten op de inhoudelijke lijnen van het rapport, oa door
stevig te investeren in de ontwikkeling van duurzame gezinsvormen van uit huis geplaatste
kinderen.

Bronvermelding:
-

Verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen. Op de websites te vinden
BMC advies management. Verruim de horizon Nieuwsflits Jeugd Jaargang 3 | nummer 42:
Christelijke Partijen en het Gezin.
BMC advies management. Verruim de horizon Nieuwsflits Jeugd Jaargang 3 | nummer 42:
Omdenken
http://www.binnenlandsbestuur.nl/Home/all/erik-gerritsen.120345.lynkx
http://jeugdenco.nl/content.jsp?objectid=17799

