
Kaders ontbreken voor gemeentes en aanbieders 
Diversiteit in kwaliteit
Data is regionaal en landelijk onvoldoende beschikbaar
Verantwoordelijkheden en risico's zijn niet goed verdeeld
Te hoge administratieve lasten
Tekort aan goed opgeleide professionals en hoog ziekteverzuim

Problemen in het stelsel 

Passende hulp, dichtbij huis, gezinsbeleid, efficiënter en minder kosten niet waargemaakt

Jeugdhulpgebruik blijft stijgen
Groot verschil in gebruik jeugdhulp tussen gemeentes
Eind 2021 had 1% van alle jeugdigen in NL een jeugdbeschermingsmaatregel 
Aantal jongeren in gesloten jeugdhulp -29% t.o.v. 2019
Aantal jongeren met jeugdreclassering -8% t.o.v. 2019

Doelen hervorming jeugdwet 2015 niet gehaald:

Ontwikkelingen:

Hoog specialistische zorg inkoop op regio/landelijk niveau
Oplossing lange termijn: realisatie van het toekomstscenario* en inzet op 
regionale veiligheidsteams
Oplossing korte termijn: maatwerk op werkdruk jb, realiseren passende 
hulp, regio overstijgende uitdagingen landelijk aanpakken 

Vervolgtraject
Vaststelling 
hervormingsagenda Jeugd in 
najaar 2022 

Besparing van 511 miljoen wordt 
rijksverantwoordelijkheid

Wetsvoorstel verbetering
beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

Verplicht regionale samenwerking tussen
gemeenten bij bepaalde vormen van zorg

Wetsvoorstel Maatschappelijk
verantwoord inkopen Jeugdwet en WMO
2015

Vereenvoudigt aanbestedingen en vermindert
administratieve lasten

Wetstrajecten*       
 

 

 *Voor alle trajecten zie p. 31

Vragen of sparren? 
Neem contact op met adviseur Maarten Swagerman 06-48523745

 

Stand van zaken en verbetermogelijkheden binnen de jeugdzorgketen

Samenvatting kamerbrief 'Visie op stelsel jeugdzorg en noodzakelijke hervormingen' | 13 mei 2022
 

Randvoorwaarden
Voor een goed functionerend en houdbaar jeugdstelsel

Beter inzicht in de werking van het stelsel en financiën

Verbeteren arbeidsmarkt en werkplezier jeugdzorg, 
o.a. door arbeidsmarkttafel jeugdzorg

Meer samenhang in bestuurlijke en financiële verhoudingen, 
'wie bepaalt, betaalt' 

 Jeugdautoriteit ontwikkelt monitoring 

NZa krijgt taak op gebied van beschikbaarheid van zorg te 
monitoren 

Passende zorg is beschikbaar voor de meest kwetsbare 
kinderen en jongeren

5 leidende principes

Versterken veerkracht van kinderen en gezinnen in hun 
normale dagelijkse leven

Verstevigen lokale teams (triage, herstel gewone leven, gezinsgericht en 
zelf hulp verlenen)
Afbakening reikwijdte jeugdhulpplicht
Stimuleren mentale gezondheid van gezinnen

 

Minder marktwerking, meer samenwerking en betere 
inkoop van zorg

Goede inkoopprocedures, afspraken, verantwoording tariefsbepaling 
(AMvB) en geen hoge winsten
Standaardisering van contracten en verminderen administratieve last
Eenduidige kaders voor opdrachtgever en opdrachtnemerschap

Verbetering kwaliteit en effectiviteit jeugdzorg

Verstevigen ervaringsdeskundigheid bij totstandkoming beleid
Ontwikkelen van eenduidige kwaliteitskaders, m.b.v. kwartiermaker
Landelijke borging van kennis: ontwikkelen kennisagenda en 
kennisinfrastructuur
Leren van individuele casuïstiek

Jeugdzorg als effectieve samenwerkingspartner

Verbinden van zorg en (speciaal) onderwijs 
Samenhang beleidsterreinen versterken vanuit VWS
Samenwerking met volwassenen GGZ en aanpak kinderarmoede

Bij de noodzakelijke hervorming van de zorg voor jeugd

*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/30/tk-bijlage-toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming 

Wachtlijstproblematiek en gebrekkige samenwerking
Diversiteit in toegang, gemeentes sturen niet goed genoeg
Geen gedeeld beeld van reikwijdte van gemeentelijke jeugdhulpplicht
Coherente aanpak van kind en gezinsbescherming ontbreekt
Problemen zijn van ouders en niet van kind zelf (GGZ, schulden, vechtscheiding)
Te weinig zicht op kwaliteit en effectiviteit van zorg

Te vaak geen sprake van passende zorg

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/13/kamerbrief-hervormingen-jeugdzorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/30/tk-bijlage-toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/30/tk-bijlage-toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming

