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Voorwoord 
Welkom lezers bij de nieuwsbrief van september 2021. Nog altijd zijn we niet helemaal af van de corona 
maatregelen. Gelukkig gaan de kinderen weer naar school en kunnen ouders weer focussen op werk. 
Wederom hebben we de belangrijkste ontwikkelingen op een rij gezet. 
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Wetsvoorstel voor verbetering specialistische jggz 
In maart 2021 is er ingestemd met een wetsvoorstel dat gemeentes en regio’s verplicht om voor 
jeugdige die specialistische zorg nodig hebben samen te werken. Dit wetsvoorstel heeft vooral als doel 
om ervoor te zorgen dat jeugdige die specialistische zorg nodig heeft welke niet in de regio te krijgen is, 
toch geholpen kan worden. Hiervoor dienen gemeentes en regio’s dus samen te gaan werken. 

Het wetsvoorstel behelst ook de afspraak rondom pleegzorg dat pleegzorg standaard tot het 21e 
levensjaar van de jeugdige afgegeven mag worden. Hiervoor wordt extra geld vrij gemaakt. Dit voerde 
de gemeentes al uit na afspraken met het VNG en Jeugdzorg Nederland echter wordt dit nu van extra 
juridische onderbouwing voorzien. 
Bron  

1 Miljard extra voor jeugdzorg in Nederland 
Sinds het begin van 2021 heeft de jeugdzorg in Nederland al 1 miljard extra middelen gekregen om 
problemen in capaciteit weg te nemen. Om jongeren te ondersteunen in coronacrisis werd bijna 100 
miljoen uitgetrokken, later werd daar 300 miljoen bij gedaan vanwege structurele tekorten bij 
gemeentes en wachtlijsten die opliepen. Daar is nog eens 600 miljoen bij gekomen. Dit geld is bedoelt 
om de wachtlijsten binnen de jeugdzorg beheersbaar te maken en waar deze beheersbaar zijn, dat zo te 
houden. Uiteindelijk moet de druk op de jeugdzorg daarmee afnemen. 
Bron  

Meer verantwoordelijkheid bij ouders 
Minister Dekker is bezig met het uitwerken van een plan waarbij ouders meer verantwoordelijkheid 
krijgen bij crimineel gedrag van een kind. Op dit moment zijn ouders tot en met 15 jaar verantwoordelijk 
voor de acties van hun kind. Zijn de kinderen 16 en 17 jaar, dan zijn alleen de kinderen zelf 
verantwoordelijk. Het kan stimulerend werken om ouders ook dan verantwoordelijk te laten zijn. 
Daarnaast zou in het plan staan dat ouders verplicht kunnen worden tot opvoedondersteuning, als het 
niet goed gaat met hun kind. 

De basis van dit voorstel is dat ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en de uitwerking daarvan 
op het gedrag van hun kind. 
Bron  

Advies vanuit het FNV om de jeugdzorg te verbeteren 
FNV Zorg & Welzijn en Stichting Beroepseer hebben een rapport opgesteld met verbetervoorstellen 
voor de jeugdzorg. Zij hebben dit opgesteld samen met gezinnen, wethouders en zorgmedewerkers en 
gekeken hoe het beter kan. De zorgvraag van de jeugdige zou de basis moeten zijn bij het formuleren 
van het plan en de financiering vanuit een landelijke organisatie met expertise op het gebied van 
jeugdzorg. De inkoop van contracten zou niet gedaan moeten worden op basis van kostenbesparing 
maar op basis van goede zorg leveren.  Daarnaast wordt geadviseerd om Veilig Thuis, de Raad voor de 
Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen onder één noemer verder te laten gaan. 
Bron  

https://www.schulinck.nl/sociaal-domein-nieuws-wetsvoorstel-verbetert-beschikbaarheid-specialistische-zorg-voor-jeugdigen
https://www.schulinck.nl/sociaal-domein-nieuws-kabinet-stelt-ruim-e-600-miljoen-extra-beschikbaar-voor-jeugdzorg
https://www.schulinck.nl/sociaal-domein-nieuws-ouders-meer-aanspreken-op-voorkomen-van-strafbaar-gedrag-kinderen
https://www.schulinck.nl/sociaal-domein-nieuws-advies-jeugdzorg-maak-hulpvraag-kind-leidend
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In 2022 1,3 miljard extra voor jeugdzorg 
Na alle extra investeringen van het Rijk in de jeugdzorg worden deze investeringen in 2022 voortgezet. 
Het demissionair kabinet ziet de urgentie van de zaak en start per direct met het opzetten van 
maatregelen om de situatie in de jeugdzorg te verbeteren. Uiteindelijk zal een nieuwe regering 
definitieve beslissingen moeten nemen over het geld en de maatregelen. 
Bron  

Convenant continuïteit jeugdhulp 
De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (namens Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, de 
VGN en VOBC), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Veiligheid 
en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ook namens de Jeugdautoriteit) hebben op 1 juli een convenant 
getekend. Hierin stellen ze dat de zorg voor jeugdigen nooit in het geding mag raken doordat 
jeugdorganisaties in financiële problemen zitten. Dit willen de betrokken partijen doen door het 
contractbeheer aan te pakken. Er zijn daarbij meer richtlijnen voor de opbouw van de tarieven. 
Bron  

https://www.schulinck.nl/sociaal-domein-nieuws-ruim-e13-miljard-extra-naar-gemeenten-voor-tekorten-jeugdzorg-in-2022
https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/jeugdhulppartijen-slaan-handen-in-een-voor-betere-continuiteit-jeugdhulp/
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