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Knelpunten transitie jeugdhulp
vragen om gerichte actie

Geachte heren Van Rijn en Teeven, geachte mevrouw Sint,
In haar vierde rapportage constateert de TSJ opnieuw dat de continuïteit van de jeugdhulp in
gevaar is doordat er onvoldoende vooruitgang is bij de inkoopafspraken tussen gemeenten
en zorgaanbieders. Er wordt door gemeenten veel werk verzet, maar vooralsnog resulteert
dit nauwelijks tot niet in concrete afspraken of contractering. De Kinderombudsman heeft
naar aanleiding hiervan gesproken over een dreigend vacuüm in de zorg in de eerste fase
van de decentralisatie van de jeugdhulp.
De conclusies van de TSJ worden bevestigd door de uitkomsten van de door onze branches
uitgevoerde enquête onder aanbieders van (gespecialiseerde) jeugdhulp. Hieruit blijkt niet
alleen dat aanbieders een forse omzetdaling verwachten die een rechtstreekse bedreiging
vormt voor de continuïteit van zorg, maar ook dat er vrijwel nergens concreet houvast is over
welke zorg volgend jaar door gemeenten vergoed zal worden.
- Slechts 14% van de aanbieders van jeugdhulp heeft op dit moment meer zekerheid
over contractering dan een half jaar geleden;
- ruim een kwart van de aanbieders verwacht zelfs de zittende cliënten, die nota bene
onder het overgangsrecht vallen, geen continuïteit van zorg te kunnen bieden;
- ruim een kwart van de aanbieders verwacht acute betalingsproblemen in 2015;
- 60% van de instellingen verwacht een beroep te moeten doen op de
Transitieautoriteit Jeugd.

De uitkomsten van de enquête laten zien dat er een reëel gevaar bestaat dat cruciale
zorgfuncties gaan wegvallen, met name bij zorgaanbieders die op bovenregionaal en
landelijk niveau werkzaam zijn.
Het ziet ernaar uit dat de afstand tussen gemeenten en deze aanbieders niet overbrugd
wordt. De oorzaak ligt in het ontbreken van rechtstreekse contacten en uitwisseling van
gegevens over cliënten, zorgfuncties e.d. In veel gevallen wordt de situatie extra
gecompliceerd doordat gemeenten extra kortingen opleggen, bovenop de landelijke korting.
Met ons plan Continuïteit van zorg voor jeugd hebben wij u in februari inzicht gegeven in de
meest kwetsbare groepen cliënten in de jeugdhulp en daarvoor benodigde zorgfuncties. Dit
plan biedt concrete voorstellen voor gerichte maatregelen en ondersteuning voor kwetsbare
groepen en cruciale functies.
De situatie is urgent. Wij doen een dringend beroep op u om geen tijd meer verloren te laten
gaan. Gerichte actie om gemeenten en aanbieders tot continuïteitsafspraken te brengen
verdraagt geen uitstel meer. Zonder doelgerichte en gecoördineerde aanpak is het
onvermijdelijk dat aanbieders van jeugdhulp collectief tot aanmelding bij de Transitieautoriteit
Jeugd over moeten gaan. Dat kan de bedoeling niet zijn. Wij doen een dringend beroep op u
om de teloorgang van essentiële zorgfuncties in de jeugdhulp te voorkomen en
noodzakelijke hulp voor jeugdigen en hun gezinnen in 2015 en daarna veilig te stellen.
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