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Voorwoord 
Welkom lezers bij de nieuwsbrief voor jeugd. Veranderingen en belangrijke zaken die spelen binnen 
de jeugdzorg, zijn op een lager pitje komen te staan nu iedereen bezig is met de corona-crisis. De 
belangrijkste zaken hebben we hieronder benoemd. 

 

Grote spelers hebben het moeilijk 
Uit onderzoek van de jaarcijfers van jeugdzorg organisaties blijkt dat grote organisaties die veel 
verschillende soorten hulp bieden het zwaar hebben. Kleine gespecialiseerde organisaties 
daarentegen doen het erg goed. Grote organisaties maken vaker verlies dan winst, waar de kleine 
organisatie tot 35% winst maken. Deze kloof is zorgwekkend omdat juist de grote organisaties een 
belangrijke regionale rol hebben op het gebied van jeugdzorg. Daarnaast vertolken zij vaak ook regie 
functies en denken zij mee over regionaal beleid. Voorzitter van jeugdzorg Nederland Hans Spigt 
vindt dat tarieven anders berekend moeten worden. Waarbij in acht moet worden genomen dat 
organisaties die meer kunnen bieden hiervoor ook een hoger tarief krijgen. 

(Bron: Jeugdzorg Nederland)  

 

https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/fundament-jeugdhulp-op-instorten-andere-tarieven-nodig/


JeugdzorgPlus neemt af 
Net als de voorbije jaren neemt het aantal jeugdigen in de jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) af. In 
verhouding met de eerste helft van 2019 zijn er in de eerste helft van 2020 20% minder jongeren in 
de jeugdzorgPlus. De kanttekening die hierbij gezet moet worden is dat er regionaal verschillen zijn in 
daling. Overal is een daling te zien, maar de ene daling is groter dan de ander. Hierdoor is niet te 
stellen dat er een grote landelijke trend is ingezet. 

(Bron: JeugdzorgPlus) 

 

Tweede Golf zorgt voor omzetverlies door gebrek aan regeling 
Tijdens de eerste coronagolf konden organisaties dankzij een landelijke regeling toch geld declareren 

om omzetverlies te voorkomen. Tijdens de tweede golf is er geen 
landelijke regeling en verwijst de regering organisaties naar gemeentes 
voor maatwerk. Gemeentes daarentegen willen vaak niet in zee over 
een maatwerk oplossing omdat er geen landelijke afspraken zijn 
gemaakt. Hierdoor zijn jeugdzorg organisaties en uiteindelijk de 
jeugdigen die hulp nodig hebben de dupe. 

(Bron: Landelijke compensatieregeling nodig)  

 

Tuchtrecht en praktijk 
Inmiddels is er in Nederland al 5 jaar tuchtrecht voor jeugdzorg professionals. Deze wordt verzorgd 
door het SKJ. Het Nivel stelt dat er een betere vertaalslag moet komen naar de praktijk bij uitspraken 
zodat er beter geleerd kan worden van fouten die zijn gemaakt. Zo wordt er gevraagd concretere 
voorbeelden te geven die refereren naar de praktijk. Het tuchtrecht is bedoeld om te leren van 
fouten en de procedures te verbeteren. Dit is niet mogelijk als uitspraken niet duidelijk genoeg zijn 
om er in de praktijk iets mee te doen. 

(Bron: NJi)  

 

Wijkteams en POH-jeugd  
Onderzoek bij 221 gemeentes, waar ze werken met wijkteams en/of POH-jeugd, wijst uit dat dit geen 
geld bespaard voor gemeentes. Uit cijfers van het CPB blijkt dat er nog steeds meer verwijzingen zijn 
naar zware jeugdzorg. Uit de cijfers blijkt echter wel dat de inzet van wijkteams die zelf hulpverlenen 
in het gezin, vaak tot gevolg heeft dat er minder uit huis plaatsingen worden gedaan. 

(Bron: Wijkteam kan uithuisplaatsing voorkomen)  

 

Nieuwe denkwijze voor achterstanden en problemen corona 
Volgens experts is het belangrijk om onze denkwijze over kinderen en jongeren aan te passen. Veel 
gevolgen van de crisis komen té negatief in het nieuws door termen als leerachterstanden en 

https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/forse-afname-jongeren-in-jeugdzorgplus/
https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/landelijke-compensatieregeling-tweede-coronagolf-nodig/
https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2020/Vertaal-uitspraken-tuchtrecht-meer-naar-praktijk
https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2020/Wijkteam-kan-uithuisplaatsing-voorkomen


gevoelens van eenzaamheid die vaak in de media voorbij komen. Het is daarom van belang de 
positieve punten te zien en spreken van een bonusjaar waarbij zij leren van de gevolgen van de crisis 
en daardoor op een andere manier nieuwe ‘bagage’ en levenservaring die andere generaties niet 
hadden. Hierdoor wordt niet gekeken naar de negatieve maar de positieve gevolgen van de 
coronacrisis en dit biedt nieuwe mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. 

(Bron: NJi pleit voor andere benadering van coronaschade)  

 

Samenwerking tussen Veilig Thuis en wijk/sociale teams verbeterd. 
Uit onderzoek blijkt dat in vergelijking met vier jaar geleden de 
samenwerking tussen wijkteams en veilig thuis is verbeterd. Specifiek 
blijkt dat gemeentes en veilig thuis beter afstemt wat ieders rol is en 
dat er meer begrip is over het feit dat ze een ondersteunende taak 
hebben voor elkaar. 
De belangrijkste tips uit het onderzoek zijn om vaker te evalueren hoe 
de samenwerking loopt aan de hand van concrete casussen. 

Daarnaast lijken vaste contactpersonen en bruggenbouwers een nog betere samenwerking tot 
gevolg te hebben. 

(Bron: Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en lokale (wijk)teams geanalyseerd)  

 

Nieuwe maatregelen om tekorten jeugdwet tegen te gaan. 
Op dit moment zijn er vijf werkgroepen die werken aan bouwstenen voor maatregelen om ervoor te 
zorgen dat het tekort in de jeugdzorg wordt gecompenseerd. Het is duidelijk dat hiervoor structureel 
extra geld vanuit het rijk moet worden vrijgemaakt voor de uitvoering van de jeugdwet. Een 
maatregel die de nadruk krijgt is de mogelijke invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage 
voor de jeugdwet. Uit onderzoek blijkt dat een dergelijke eigen bijdrage rond de 1 miljard euro kan 
opleveren. Wat een behoorlijk deel van het tekort van 1,7 miljard is. 
Samen met deze maatregel wordt er naar nog 20 maatregelen gekeken die op lange termijn voor het 
terugdringen van het tekort moeten zorgen. De werkgroepen zullen in de komende kabinetsperiode 
informatie moeten bieden voor de maatregelen en de regering zal een beslissing moeten maken over 
een pakket aan maatregelen. Een ding staat vast, mocht er een eigen bijdrage komen voor de 
jeugdzorg, dan zal de gehele jeugdwet op de schop moeten.  

(Bron: Binnenlandsbestuur)  

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-van-het-NJi/NJi-pleit-voor-andere-benadering-van-coronaschade
https://www.sociaalweb.nl/nieuws/samenwerkingsafspraken-veilig-thuis-en-lokale-wijk-teams-geanalyseerd?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Sociaalweb+nieuwsbrief+06-01-2021
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/onderzoek-naar-invoering-eigen-bijdrage-jeugdhulp.15691774.lynkx

	Omslag Wetten en weten Jeugd
	Nieuwsbrief Jeugd juli 2020 versie2
	Voorwoord
	Gesloten jeugdzorg
	Bovenregionale zorg
	Woonplaatsbeginsel
	Noodbrief jeugdzorg branches
	Aanpassing bovenregionale zorg
	Expertisecentra van start
	Richtlijnen seksuele ontwikkeling
	Tot slot

	Nieuwsbrief Jeugd YER maart 2021.pdf
	Voorwoord
	Grote spelers hebben het moeilijk
	JeugdzorgPlus neemt af
	Tweede Golf zorgt voor omzetverlies door gebrek aan regeling
	Tuchtrecht en praktijk
	Wijkteams en POH-jeugd
	Nieuwe denkwijze voor achterstanden en problemen corona
	Samenwerking tussen Veilig Thuis en wijk/sociale teams verbeterd.
	Nieuwe maatregelen om tekorten jeugdwet tegen te gaan.




