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1. Profiel  

 

De Beweging van 0 is opgestart door een groep actieve jeugdhulpprofessionals en onderzoekers die 

ernaar streeft de jeugdhulp in Nederland volgens de principes van evidence based practice 

voortdurend te versterken met als ultiem doel dat alle kinderen prettig thuis kunnen opgroeien. Zij 

doen dit op vrijwillige basis, naast hun werk in alle domeinen van de Nederlandse jeugdhulp. Steeds 

meer verbinden ook anderen zich aan deze beweging, van ouders en gemeenteambtenaren tot 

zorgbestuurders en politici. 

 

De Stichting Ondersteuning Beweging van Nul ondersteunt waar mogelijk activiteiten van deze 

beweging, zodat de beweging onafhankelijk haar voortgang kan hebben. De stichting doet dit zonder 

winstoogmerk door het ondersteunen van de beweging van 0 bij publicaties, campagnes, scholing, 

wetenschappelijk onderzoek en bijeenkomsten. 

De Stichting Ondersteuning Beweging van Nul is opgericht op 8 september 2021 en heeft als 

bestuurders Huub Pijnenburg (voorzitter), Maarten Wetterauw (penningmeester), Arne Popma (lid) 

en Peter Dijkshoorn (secretaris). De stichting heeft geen medewerkers, maar huurt indien nodig wel 

administratieve, of organisatorische ondersteuning in. Ze besteed operationele werkzaamheden uit. 

 

Administratieve gegevens: 

KvK:        83864423           

RSIN:      863014215           

Postadres:  Ubbo Emmiussingel 110; 9711 BK Groningen                    

E-mail:   m.wetterauw@xs4all.nl     

Website:  www.bewegingvannul.nl  
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2. Oprichters  

 

Stichting Ondersteuning Beweging van Nul is het resultaat van het initiatief van een aantal personen 

die zich verwant voelen aan het denken van de Beweging van 0 en met de Beweging de gedachte 

delen dat de Nederlandse samenleving wil voldoen aan de internationale rechten van het kind en 

daarom na hoort te streven dat alles in het werk wordt gesteld dat alle kinderen bij of met hun 

ouders prettig kunnen opgroeien. Zij is opgericht door: 

✓ Arne Popma, kinder- en jeugdpsychiater en hoogleraar kinderpsychiatrie 

✓ Huub Pijnenburg, ontwikkelingspsycholoog/docent/onderzoeker 

✓ Maarten Wetterauw, bestuurder bij GGZ instelling Molendrift 

✓ Peter Dijkshoorn, niet- praktiserend kinder- en jeugdpsychiater en landelijk ambassadeur 

lerend jeugdstelsel voor VNG en VWS 

 

Zij vormen gezamenlijk het eerste bestuur. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan het bestuur 

uitgebreid worden. Hierbij zal nadrukkelijk rekening gehouden worden met diversiteit, maar altijd 

wegende dat betrokkenen vanuit hun kennis, ervaring en/óf netwerk een bijdrage kunnen leveren 

aan de doelstellingen van de stichting. 

 

De bestuurders van de Stichting Ondersteuning Beweging van Nul doen op persoonlijke titel, maar 

hebben eenvoudig toegang tot kennis en middelen van hun eigen organisaties en achterbannen om 

de doelen van de stichting zo goed mogelijk te kunnen dienen. Om de onafhankelijkheid te borgen is 

in de statuten vastgelegd dat besluiten met meerderheid van stemmen genomen worden en dat 

twee bestuurders samen vertegenwoordigingsbevoegd zijn. 

De bestuurders werken onbezoldigd. 

 

 

3. Aanleiding  

 

Transformatie van de zorg: bedoelingen en praktijk Er is een groeiend besef dat de hulpverlening in 

het sociale domein aanmerkelijk beter zou verlopen en zeker ook in de tijd beter zou ontwikkelen, 

betaalbaar en met betere resultaten, als deze meer zou worden vorm gegeven vanuit de principes 

van evidence based practice. (Definitie: EBP betekent de integratie van de beste beschikbare 

wetenschappelijke kennis met klinische expertise, in het kader van client-voorkeuren, -cultuur en -

kenmerken). Dit geldt voor de praktijk van de zorg, maar ook voor hoe zorg georganiseerd wordt, 

zowel vanuit overheden als vanuit zorgorganisaties. De gedachte achter de Beweging van 0 is dat dit 

beter bereikt wordt als deskundigen in gezamenlijkheid ook vanuit hun persoonlijk professionele 

betrokkenheid hierin positie nemen en ontwikkelen, onafhankelijk van hun organisaties, of 

financiers. De Beweging van 0 wordt inmiddels door velen in de samenleving gezien als inspirerend 

en gezaghebbend. Om de Beweging kracht bij te zetten en het doel van de Beweging dichterbij te 

brengen is de Stichting Ondersteuning Beweging van Nul opgericht, om haar activiteiten te 

ondersteunen. 

 

 

4. Beweging van 0  

 

Beschrijving 

De Beweging van 0 is door een aantal jeugdhulpprofessionals (psychologen, orthopedagogen en 

psychiaters) gestart vanuit zorg over de ontwikkeling van de jeugdhulp. Zij zagen dat zich meningen 

ontwikkelden over hoe we als Nederlandse samenleving voor jeugdzorg willen vormgeven en dat 

vanuit die meningen ook de zorg aangestuurd ging worden. Verworven kennis hoe dan de zorg vorm 

en inhoud te geven en daarbij recht te doen aan leidende meningen in de samenleving leek verloren 

te gaan. De Beweging van 0 stelt dat een samenleving voortdurend ontwikkelt en in gesprek zal zijn 
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over hoe ze haar jeugd helpt volwassen te worden. Om daar dan vervolgens invulling aan te geven is 

het wijs om in ieder geval gebruik te maken van bestaande kennis.  

Als een samenleving ervoor kiest dat mensen hun leven zelfstandig kunnen vormgeven is het 

bijvoorbeeld wenselijk dat die mensen daarbij niet, of zo min mogelijk gehinderd worden door de 

gevolgen van trauma, of door het hebben van autisme, of dat armoede geen grote belemmerende 

factor is. Het antwoord geven op dit soort ambities van, of vragen in, een samenleving kan met de 

kennis van nu het best vormgegeven worden door te werken volgens de uitgangspunten van 

evidence based practice: door het optimaal benutten van de beste beschikbare wetenschappelijke 

kennis, in samenhang met klinische expertise en uitgaande van de vragen, waarden en leefcontext 

van cliënten.  

 

De jeugdhulp zou daarnaast ook beter moeten aangeven dat niet alles maakbaar is, of dat ze iets nog 

niet kan en daar wel beter in kan en wíl worden. Steeds meer gemeentelijke regio’s, gemeenten, 
zorgorganisaties en jeugdbeschermingsorganisaties sluiten zich bij het denken van de Beweging van 

0 aan. Zij willen voor grote ambities gaan en daar kennis bij benutten. Nu is aansluiten één, maar 

daadwerkelijk met elkaar in die ontwikkelbeweging komen is nog weer een volgende stap. 

Professionals van de Beweging van 0 willen dit proces zoveel mogelijk ondersteunen en gaandeweg 

samen ontdekken hoe ze dat steeds beter kunnen doen.  

 

Zij doen dit in hun dagelijks werk, via het verzorgen van presentaties, door het onderhouden van een 

website (www.bewegingvannul.nl ), verzorgen van presentaties, publicaties (oa Op de groei, 2021) en 

scholingsbijeenkomsten en door stimuleren van direct relevant wetenschappelijk onderzoek.  

 

Om dit mogelijk te maken zet ieder zich vrijwillig in. Een door de Beweging van 0 uitgegeven boek als 

Op de groei, maar ook wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan het doel van de Beweging van 0. 

Hier zijn natuurlijk kosten mee gemoeid. De Beweging van 0 wil dergelijke inzet onafhankelijk kunnen 

financieren. De stichting is er kort na oprichting ook in geslaagd een subsidie te verwerven voor een 

(door de RuG en RU uit te voeren) implementatieonderzoek “gedeelde verklarende analyse”. De 
verklarende analyse is een belangrijke zwakke plek in de jeugdhulp. Professionals vanuit de Beweging 

van 0 willen dit verbeteren, op weg naar “0 kinderen en gezinnen met complexe problemen zonder 
een degelijke verklarende analyse”. Door professionals vormgegeven en aangestuurd kan 

implementatie nu gaan plaatsvinden. Zo zullen telkens kansen worden gezocht en zo mogelijk benut 

voor het verder brengen van de Beweging, en daarmee de jeugdhulp. 

 

Ook het streven naar stoppen met onwenselijke situaties als separeren van jongeren of dat er 

onterechte en schadelijke uithuisplaatsingen plaats vinden zijn voorbeelden van zaken waar de 

Beweging van 0 zich hard voor maakt. 

 

Knelpunten  

De Beweging van 0 werkt met 0-doelen. 0-doelen staan voor grote ambities, met als ultiem streven 

dat iets niet meer voorkomt. Grote doelen leiden tot meer resultaat dan kleine. Ze dagen uit, ze 

inspireren. Soms wordt onverwacht zo’n doel heel snel bereikt, andere doelen worden na decennia 

bereikt en sommige wellicht nooit, maar feit blijft dat met het stellen van een 0-doel de kans groter 

wordt zo dicht mogelijk in de buurt te komen.  Op weg naar de 0-doelen zijn er allerlei knelpunten, 

van heel diverse aard. In de eerste plaats zijn er natuurlijk zaken waarvan we nog helemaal niet 

weten hoe die op te lossen of te helpen verbeteren. We weten dat getraumatiseerde jonge mensen 

als ouder kwetsbaar kunnen zijn. Maar hoe weten we die jonge mensen op tijd te vinden en hulp te 

bieden? Dit is een heel feitelijk voorbeeld. Er zijn echter ook meer emotionele knelpunten. Mensen 

zijn we veelal geneigd gevaar liefst snel weg te nemen. We zijn daarbij minder goed in staat naar de 

negatieve gevolgen van de ingreep op langere termijn te kijken. Hoe leren we betere risicowegingen 

te doen? En als we dat als professionals kunnen, hoe zorgen we dan dat de samenleving dat ook zo 

gaat zien en dat zij niet de zorg aanrekent dat een vorm van pijn wat langer bestaat om op termijn 

about:blank
about:blank
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grotere winst te boeken? Een ander knelpunt is dat mensen gewoontedieren zijn en moeilijk 

veranderen. Hoe zorgen we dat ouders en kinderen vaker dat doen waarvan ze weten dat dat 

verstandig is? En vooral, hoe zorgen we dat professionals (hulpverleners, jeugdbeschermers, 

kinderrechters etc.) een onderzoekende houding ontwikkelen en oude, niet goed werkzame 

vaardigheden loslaten en vervangen door beter werkzame. 

Dit zijn vragen waarop de Beweging van 0 antwoorden wil helpen zoeken. 

 

Conclusie:  

De Beweging van 0 is een voor velen inspirerende beweging die bewijst haar bijdrage te leveren aan 

steeds betere zorg voor jeugd en uiteindelijk dus aan een situatie dat steeds meer kinderen in 

Nederland prettig opgroeien. De overall-visie is beschreven in het boek Op de groei. Een kracht van 

de Beweging van 0 lijkt te zijn dat zij onafhankelijk is. De initiatiefnemers hebben de Beweging 

inmiddels doen uitgroeien tot 2 kerngroepen van ieder 20 professionals met daaromheen landelijk 

vele initiatieven met impact. Het is van belang dat de onafhankelijkheid blijft bestaan. Daarom is ter 

ondersteuning van activiteiten de Stichting Ondersteuning Beweging van Nul in het leven geroepen. 

 

 

5. Visie & Missie  

 

De Stichting Ondersteuning Beweging van Nul beoogt ondersteuning van de onafhankelijke Beweging 

van 0 in haar streven om middels ontwikkeling, implementatie en bevordering van evidence 

based/informed te werken zoals in par. 3 gekarakteriseerd (APA, 2005) in de samenleving, preventie 

en zorg uiteindelijk te bereiken dat “0 kinderen niet gewoon prettig thuis opgroeien”. De Beweging 

van 0 doet dat o.a. middels scholing, presentaties, onderzoek, publicaties en haar website 

(www.bewegingvannul.nl ). De stichting wil de  Beweging van 0 financieel, organisatorisch en 

secretarieel ondersteunen. 

 

 

6. Kernactiviteiten  

 

De Stichting Ondersteuning Beweging van Nul heeft zich ten doel gesteld de Beweging van 0 te 

ondersteunen in haar activiteiten. Zij doet dit door:  

a. vanuit het bestuur desgewenst mee te denken,  

b. financiën te verwerven en met de gelden activiteiten te ondersteunen,  

c. secretarieel en organisatorisch te ondersteunen, 

d. onderzoeksaanvragen te ondersteunen en toezicht te houden op de uitvoering,  

e. het fungeren als aanjager voor initiatieven van de Beweging van 0, 

f. verbindingen leggen ten behoeve van de Beweging van 0, 

g. vergelijkbare initiatieven te stimuleren. 

 

 

7. Organisatiemodel  

 

Het Stichtingsbestuur bestaat minimaal uit vier leden en komt jaarlijks minimaal twee keer bijeen of 

zoveel vaker als zij zelf als relevant beoordeelt. De individuele bestuursleden houden contact met 

deelnemers van De Beweging van 0, doordat ze zelf ook onderdeel van De Beweging van Nul zijn en 

in die hoedanigheid ook betrokken bij de activiteiten van de Beweging. Via hun contacten met leden 

van de Beweging van Nul en hun functie als bestuursleden van de Stichting Ondersteuning Beweging 

van 0 spelen zij ook een rol in het leggen van verbindingen tussen leden van de Beweging van Nul en 

het werkveld. Omdat de bestuursleden van de Stichting Ondersteuning Beweging van Nul zelf ook lid 

http://www.bewegingvannul.nl/
http://www.bewegingvannul.nl/
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zijn van de Beweging van 0 en zelf ook in het werkveld aanwezig zijn kunnen zich situaties voordoen 

van rolvermenging. De Bestuursleden van de Stichting Ondersteuning van Nul dragen er zorg voor 

dergelijke situaties tijdig te herkennen. Wanneer in dergelijke gevallen besluiten moeten worden 

genomen zien de bestuursleden er op toe dat leden met dubbele rollen of belangen niet deelnemen 

aan de besluitvorming. 

 

 

8. Branding  

 

De Stichting Ondersteuning Beweging van Nul streeft net als de Beweging van 0 betaalbare 

ondersteuning en zorg na die altijd actueel volgens best bekend werkzame kennis werkt. Middels 

publicaties en optredens in de pers zal hier voortdurend aandacht aan worden gegeven. Ook de 

politiek zal voortdurend op de hoogte gehouden worden. 

 

De Stichting Ondersteuning Beweging van Nul is van mening dat zorg afgestemd moet zijn op de 

vraag en cultuur van ouders en kinderen en ook op die van de samenleving. Zij zal het debat over die 

vraag graag meevoeren en ook initiëren. De Internationale Rechten van het Kind staan daarbij 

centraal evenals de rechten van de mens. Als de samenleving haar keuzes bepaald heeft zal de 

Stichting Ondersteuning Beweging van Nul promoten dat de praktische invulling van die keuzes 

volgens de principes van evidence based practice plaatsvindt.  

 

De Stichting Ondersteuning Beweging van Nul zal de Beweging altijd profileren als een beweging van 

zorgprofessionals, die werkt met inbreng van ervaringsdeskundigen, wetenschappers, juristen, 

politici etc., omdat grote doelen alleen samen bereikt kunnen worden 
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9. Financiële middelen/beheer en ANBI status .  

 

     

 Kosten per jaar    

 Bestuurskosten € 0   

 Huisvesting € 0   

 Aanjager 2) € 45.000   

 Organisatie activiteiten € 1.500   

 Publicaties € 5.000   

 Onderhoud, hosting, beheer website 1) € 4.000   

 Administratieve ondersteuning, incl. oprichting € 3.000   

   € 58.500  

 Inkomsten per jaar     

 Sponsoren model 3) € 44.500   

 Presentaties € 4.000   

 Verkoop publicaties € 10.000   

   € 58.500  

     
 

De Beweging van 0 bestaat uit een snelgroeiende groep zorgprofessionals die elkaar weten te vinden 

op het gedachtengoed van de Beweging van 0. Zij zetten zich in op gezamenlijk geformuleerde 

doelen, onder andere door deze mee te nemen hun werkomgeving in en anderen daarbij te 

betrekken. Zij doen dit op eigen titel en voor eigen kosten. De bestuurders van de Stichting 

Ondersteuning Beweging van Nul proberen dit zo goed mogelijk te faciliteren en te stimuleren.  

 

Om de landelijke beweging zo goed mogelijk te faciliteren en te helpen groeien zal de Stichting een 

Aanjager aanstellen. Deze wordt in 2022 geworven in een deeltijdaanstelling. Verder is een website 

beschikbaar als platform om kennis te delen en om op het gedachtengoed te werven en tenslotte 

kunnen publicaties worden geschreven en uitgegeven om het gedachtengoed te helpen vormen en 

borgen. 

 

De kosten van deze inzet worden gedekt door een marge te rekenen op de door de Stichting 

uitgegeven publicaties en via een sponsoren model, dat in 2022 wordt ontwikkeld.  

 

 
In het oprichtingsjaar 2021 werden de kosten voor de post website 1) gedekt door het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) en was 

de positie van Aanjager 2) nog niet ingevuld. Vanaf 2022 zijn de kosten gerelateerd aan de website voor rekening van de Stichting zelf en in 

2022 zal de positie van Aanjager worden vervuld. De kosten die hiermee samenhangen worden gedekt vanuit een eveneens in 2022 te 

ontwikkelen sponsoren model. 


