
Remko Iedema: Baat het niet, dan schaadt het wel- Hoe helpen we kinderen die moeite 
hebben om naar school te gaan?, Uitgeverij Pepijn, Eindhoven, 2019, ISBN: 
9789078709350 (Kind en ouders, Bejegening, Bureaucratie, Communicatie, Kwaliteit 
van zorg , Praktische Problemen, PO) 
 
Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Als zijn dochter ziek wordt en niet meer naar school kan, komt Remko Iedema, manager 

Sociaal Domein bij een gemeente, terecht in de wereld van medische zorg, passend 

onderwijs en jeugdzorg. Hij constateert dat ondanks fantastisch geformuleerd beleid 

kinderen verloren raken in procedures, doorverwijzingen en goedbedoelde kortetermijn 

interventies. 

Wat is hier aan de hand? vraagt hij zich af en gaat op onderzoek uit. Hij ontdekt dat 

iedereen wel wil meedenken, maar dat weinigen écht helpen en dat er veel wordt 

vergaderd, maar weinig wordt besloten. Dat is waar kinderen die moeite hebben om 

naar school te gaan en hun ouders mee worden geconfronteerd. 

Iedema spreekt met landelijke opinieleiders als voormalig kinderombudsman Marc 

Dullaert en bestsellerauteur Wouter Hart, maar ook met managers, leerkrachten, 

huisartsen en jeugdzorgmedewerkers. Uiteindelijk komt hij tot een verrassende en 

onverbiddelijke conclusie: zij die zich druk maken zullen het verschil niet maken en zij 

die het verschil kunnen maken, maken zich niet druk. En die laatsten willen dat graag zo 

houden. 

De hamvraag is: hoe kan het beter? Iedema schetst hiervoor de weg. 'Het kan 

anders,'schrijft hij. Morgen al. Of vandaag. 

 

Over de auteur: 
Remko Iedema (1964) studeerde Juridische Bestuurswetenschappen aan de 

Rijksuniversiteit te Groningen. Na een start bij de provincie Drenthe volgde een lange 

loopbaan in de advieswereld, goeddeels als manager. Momenteel werkt Remko bij het 

Managementbureau Apeldoorn, waar hij interimmanagementopdrachten en complexe 

adviesopdrachten afwisselt. Daarnaast verzorgt hij diverse Managementtrainingen. 

Remko Iedema, nu (2019) concernmanager maar tijdens het schrijven van het boek 

was hij manager van de eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn bij de gemeente Apeldoorn. 

 

Extra/Recensies: 

 

VNG magazine nummer 16 (2019)| Remko Iedema over de wereld van de jeugdzorg - 

‘Zoek het in het kleine’ 

 

De Stentor| Hoe een ambtenaar jeugdzorg als vader vast kwam te zitten in zijn ‘eigen 

verstikkende web’ 
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Tussen de 5000 en 20.000 kinderen gaan niet naar school. Doordat zijn dochter ziek 

werd en uitviel op school kreeg de auteur, manager sociaal domein, te maken met 

medische zorg, passend onderwijs en jeugdzorg. Hij maakte een frustrerende reis door 

het systeem en ging op zoek naar antwoorden op vragen als: Wat is normaal? En wat 

gebeurt er eigenlijk? En wat niet? Hoe komt dat? En hoe zou het beter kunnen? Hij 

sprak met ouders, kinderen en deskundigen. Hij constateerde dat het bureaucratisch 

systeem dominant is en het belang van het kind niet voorop staat. Iedereen zit er voor 

zijn eigen stukje en met de beste bedoelingen kijken zij door hun bril naar het kind, 

maar niemand ziet het hele kind. Mensen voelen zich wel verantwoordelijk, maar 

gedragen zich niet zo, omdat het systeem leidend is en niet het kind. Hij pleit ervoor dat 

professionals alles in het werk zetten om het probleem voor dat ene kind op te lossen, 

dat passend onderwijs en jeugdzorg op elkaar aansluiten, dat één persoon 

verantwoordelijk is, bevoegdheden heeft en het gesprek met het kind voert. 

 

Drs. Marion Welling (via Bol.com) 
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