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Voorwoord 
Welkom lezers bij de tweede nieuwsbrief jeugd. Het is weer tijd voor alle nieuwe feiten en 
ontwikkelingen binnen de jeugdwet. Ondanks dat veel stil lag door de coronacrisis is er ook veel 
gebeurd op het gebied van de jeugdwet. Daarom een overzicht van ontwikkelingen die je 
misschien gemist hebt door de focus die heeft gelegen op de coronacrisis. Veel leesplezier! 

Gesloten jeugdzorg 
Het aantal jongeren in de gesloten jeugdzorg is sinds 2018 gedaald met 5%. In 2/3 van de gevallen 
gebeurt dit met een spoedmachtiging. Het doel voor de toekomst is om juist het aantal 
spoedmachtigingen terug te dringen. Hier gaat Jeugdzorgplus samen met de landelijke jeugdzorg 
een plan voor bedenken, zodat de komende jaren de daling van het aantal gesloten plaatsingen 
verder terug gedrongen kan worden. 
Het aantal plaatsingen dat via het vrijwillige kader kwam, is voor het eerst sinds 2016 gedaald. Dit 
lijkt te danken aan de vormen van overleg die gecertificeerde instellingen, gesloten instellingen en 
vrijwillige plaatsen samenbrengen om te bekijken welke vorm het best passend is. 

Bron: https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/daling-jeugdzorgplus-zet-door/ 

Bovenregionale zorg 
Vanuit de Vereniging Nederlands Gemeentes (VNG) is een voorstel gedaan om de bovenregionale 
zorg beter te regelen in Nederland. Echter zijn de verschillende jeugdzorg branches er nog niet 
tevreden over. Het voorstel zou nog te vaag zijn. Ook zijn er geen heldere financiële afspraken 
waardoor eenduidigheid en duidelijkheid ontbreekt. De jeugdbranches zien graag dat de landelijke 
regering zich gaat bemoeien met bovenregionale zorg en hiervoor duidelijk beleid gaat vaststellen. 
Nog voor het zomerreces van de tweede kamer zal over het onderwerp worden gedebatteerd in 
Den Haag. 

Bron: https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/jeugdbranches-over-voorstel-vng-goede-
intenties-maar-te-vrijblijvend/ 

Woonplaatsbeginsel 
De regering had het plan om per 1 januari 2021 een nieuw woonplaatsbeginsel te gaan hanteren. 
Dit is een jaar uitgesteld omdat bestuurders dit jaar hun handen vol hebben aan de coronacrisis, 
daarom is gekozen voor een nieuwe ingangsdatum. Per 1 januari 2022 zal het nieuwe 
woonplaatsbeginsel ingaan.  
Met het invoeren van het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat eenmalig veel uitzoekwerk gepaard om 
uit te zoeken voor welke jongeren een andere gemeente verantwoordelijk gaat zijn. 

Bron: https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/wijziging-woonplaatsbeginsel-jaar-uitgesteld/ 

Het nieuwe woonplaatsbeginsel betekent dat het woonadres volgens Basisregistratie Personen 
(BRP) als basis geldt voor welke gemeente verantwoordelijk is. Dus het adres waar de jeugdige op 
dat moment is ingeschreven.  
Bij jeugdhulp met verblijf gaat het om het adres waar de jeugdige voor opname bij het verblijf 

https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/daling-jeugdzorgplus-zet-door/
https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/jeugdbranches-over-voorstel-vng-goede-intenties-maar-te-vrijblijvend/
https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/jeugdbranches-over-voorstel-vng-goede-intenties-maar-te-vrijblijvend/
https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/wijziging-woonplaatsbeginsel-jaar-uitgesteld/
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verbleef. Dus de gemeente waar het kind woonde voor opname blijft verantwoordelijk voor de 
financiering van de zorg. 

Bron: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2019Z11959&dossier=35
219. 

 

Noodbrief jeugdzorg branches 
Een week voor het debat over de jeugdzorg op 23 juni heeft de tweede kamer een brief ontvangen 
van de jeugdzorgbranches met een aantal onderwerpen die aan de noodklok worden gehangen.  
Financiële druk bij gemeentes is groot. Er wordt gepleit dat met de budgetten vooral gelet moet 
worden op het terugdringen van tekorten als het verder ontwikkelen van het beleid, werknemers 
en zorgaanbieders. Er wordt daarom gepleit voor structurele middelen om te kunnen blijven 
ontwikkelen.  
Zoals al eerder benoemd in deze nieuwsbrief wordt er geschreven over bovenregionale zorg en 
dat dit beter geregeld moet worden. 

Bron: https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/brandbrief-jeugdbranches-aan-tweede-kamer/ 

 

Aanpassing bovenregionale zorg 
Minister de Jonge gaat door met zijn plan om de jeugdwet aan te passen en daar bovenregionale 
zorg in vast te leggen met regionale aanspreekpunten. Zodat hij niet langer iedere gemeente apart 
moet aanspreken maar de gehele regio als er iets fout gaat op het gebied van bovenregionale zorg. 
Deze visie en aanpassing is ook in lijn met de eerder vernoemde brief aan de kamer. 
Volgens minister de Jonge gaat het nieuwe wetsvoorstel niet in tegen de decentralisatie maar is 
het een aanvulling: decentraal, tenzij…  
De aangekondigde wetsvoorstellen om het jeugdzorgstelsel beter te laten werken worden nog wel 
in gang gezet door het huidige kabinet, maar naar verwachting zal het proces worden afgerond 
onder het volgende kabinet. De verkiezingen voor de tweede kamer vinden in maart 2021 plaats. 

Bron: https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/minister-zet-stelselwijziging-door-ondanks-
kritische-kamer/ 

 

Expertisecentra van start 
Bovenregionale zorg voor jeugdigen met complexe problemen worden momenteel opgestart. 
De expertisecentra krijgen drie taken. Ze gaan consultatie en advies bieden aan behandelaars 
wanneer jeugdhulp dreigt vast te lopen of niet het gewenste effect heeft. Verder kunnen ze 
tijdelijk professionals met aanvullende expertise inzetten op de plek waar de jongere al hulp krijgt. 
Ook zorgen ze dat kennis van professionals met verschillende specialismen in de regio gebundeld 
wordt en dat in de regio geleerd wordt van complexe casussen. 

Bron: https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2020/Expertisecentra-complexe-
jeugdhulp-gaan-van-start 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2019Z11959&dossier=35219.
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2019Z11959&dossier=35219.
https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/brandbrief-jeugdbranches-aan-tweede-kamer/
https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/minister-zet-stelselwijziging-door-ondanks-kritische-kamer/
https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/minister-zet-stelselwijziging-door-ondanks-kritische-kamer/
https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2020/Expertisecentra-complexe-jeugdhulp-gaan-van-start
https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2020/Expertisecentra-complexe-jeugdhulp-gaan-van-start
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Richtlijnen seksuele ontwikkeling 
Sinds dit jaar is er een richtlijn seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren tot 23 jaar 
opgesteld. Hierin wordt beschreven wat een gezonde ontwikkeling is en hoe deze bijvoorbeeld 
loopt bij kinderen met een verstandelijke beperking. Daarnaast staan er interventies in om in te 
zetten bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meer informatie? Klik op de link!  

Bron: https://richtlijnenjeugdhulp.nl/seksuele-ontwikkeling/ 

 

Tot slot 
Op onze website staan alle trainingen voor jeugdconsulenten. Schrijf je tijdig in! Bij vragen, neem 
contact op met ons Kenniscentrum. 
 
Opmerkingen of tips? We horen het graag! 

 

https://richtlijnenjeugdhulp.nl/seksuele-ontwikkeling/
https://www.yer.nl/4800101/Trainingen-en-Opleidingen-voor-het-sociaal-domein.html
mailto:YERKenniscentrum@yer.nl
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