Van lieverlede
Jeugdformaat
Zorg voor jeugdigen in Haaglanden
vanaf de twaalfde eeuw
In het stadsgewest Haaglanden hebben in de afgelopen
eeuwen honderden organisaties hulp geboden aan kinderen
en jongeren. Dat gebeurt eerst vanuit de lokale overheid met
weeskamers en later weeshuizen, en daarna richten ook
particulieren en kerken tehuizen voor weeskinderen op. In de
twintigste eeuw ontstaat er meer diﬀerentiatie, en komen er
aparte gestichten voor aparte doelgroepen, alles nog
georganiseerd in verzuilde kaders. De eerste groei van de
sector, ingezet rond 1900, krijgt een versnelling in de jaren
zestig en zeventig van de vorige eeuw. In die periode zijn
alleen al in de stad Den Haag tientallen instellingen actief in
wat we nu jeugdzorg noemen. Er is tussen die tehuizen weinig
animo tot samenwerking en afstemming. Hoewel er sprake is
van veelvuldig lokaal overleg, komen de organisaties in de
twintigste eeuw nauwelijks dichter bij elkaar. Het zijn vooral
de politieke processen van de afgelopen decennia geweest die
de organisaties dwingen tot (verregaande) samenwerking,
waarna de eerste fusies ontstaan. Uiteindelijk zijn na veel
tussenstapjes de organisaties die zorg bieden aan jeugdigen
in het stadsgewest Haaglanden per 2003 opgegaan in één
organisatie: Jeugdformaat.
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Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Jeugdformaat
staan we stil bij dat verleden. Het is gezien de omvangrijke
geschiedenis van zoveel voorgangers van Jeugdformaat niet
mogelijk haar geheel in kaart te brengen. Om die reden
presenteren we met deze jubileumuitgave onze wortels in een
notendop: door de eeuwen heen wordt van een aantal
voorgangers organisatie en werkwijze beschreven.
Als we de geschiedenis niet kennen, zijn we gedoemd haar te
herhalen. Daarom is het verleden niet alleen van belang voor
de toekomst van Jeugdformaat, maar voor de brede jeugdzorg
in zijn geheel.
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