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■ de doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel: Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar
leden in de branche Jeugdzorg alsmede collectieve en individuele dienstverlening ten behoeve van
haar leden, waaronder het ondersteunen van de leden bij het vervullen van de werkgeversfunctie en
voorts al hetgeen wat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords (art. 2, lid 1, van de statuten).
■ het beleidsplan
Het beleid van de vereniging is een integraal onderdeel van het jaarplan. De branche richt zich op
integraliteit van zorg voor het kind die zo dichtbij mogelijk wordt geboden. Voorts is borging van
kwaliteit (wettelijke eisen) en het behoud van specialistische zorg van belang en ziet de branche het
gedwongen kader als verlengde arm van de overheid. De branche pleit voor bij het type zorg
passende schaalgrootte, een zo éénduidig mogelijke financieringssystematiek en goede oplossingen
voor de nog knellende uitvoeringsvraagstukken rond de transitie.
■ de bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit 1 voorzitter, 2 vicevoorzitters, een penningmeester, en 5 leden. De voorzitter
is een onafhankelijk lid, de overige leden zijn werkzaam binnen de Jeugdzorg.
■ Bestuurssamenstelling per 31 december 2017
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T.A.M. Roelofs
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■ het beloningsbeleid
De medewerkers van Jeugdzorg Nederland vallen onder de cao Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening met een eigen functiematrix met bijbehorende salaristabellen.
De bestuurders doen hun werk onbezoldigd, met uitzondering van de onafhankelijke voorzitter, die
een vergoeding van € 55.000 per jaar ontvangt. Dit bedrag is inclusief een vergoeding voor
advieswerkzaamheden en onkosten.
■ beknopt activiteitenverslag over 2017
Jeugdzorg Nederland is een branche voor organisaties die zorg voor jeugd hoog in het vaandel
hebben staan. Jeugdzorg Nederland is de enige branche die er louter is voor jeugd en geeft daarmee
een helder signaal af over het belang dat de branche hecht aan expliciete aandacht voor jeugd. De
transformatie vraagt daarom: een krachtig geluid vanuit de branche op landelijk niveau en van de
leden op regionaal niveau. Dit is zowel in het belang van de leden als in het belang van de doelgroep
waar het om draait: de kwetsbare kinderen en hun opvoeders.
In 2017 is met de leden en bestuur gewerkt aan het neerzetten van de nieuwe verenigingsstructuur.
In de statuten zijn kwaliteitsbepalingen opgenomen, waaronder een bepaling over het volgen van de
zorgbrede governance en het kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik. Ook is de ANBI-status
beter verankerd in de statuten die vanaf 1 januari 2018 gelden. Als uitvloeisel van de aanpassing in
de statuten en de daarmee gepaard gaande veranderingen, zijn in de loop van het voorjaar 2018 een
nieuw reglement inclusief aangepaste stemverhoudingen en een nieuwe contributiesystematiek van
kracht geworden.
Tenslotte zal in april ook een nieuw bestuur worden gekozen.
Op verzoek van de leden is in 2018 gestart met een traject rond de positionering van de vereniging in
het gedecentraliseerde krachtenveld en worden hiervoor in de eerste helft van 2018
regiobijeenkomsten gehouden. De input van de leden in deze bijeenkomsten zal worden verwerkt in
een nieuw visiedocument. Ook is inmiddels als uitvloeisel van deze veranderingen een traject gestart
om het verenigingsbureau te transformeren.
Enkele van de concrete resultaten in 2017
Kerntaken van Jeugdzorg Nederland zijn de belangenbehartiging (intern en extern), goed
werkgeverschap, versterking van de HR-functie, professionalisering en toeleiding naar de
arbeidsmarkt. Daarnaast spelen belangrijke thema's als de aanpak seksueel misbruik en geweld in de
jeugdzorg, de samenwerking in de ketens, zowel op strafrechtelijk als civielrechtelijk terrein, met
onderwijs en ook zorgbreed. Kwaliteitsbeleid in het algemeen en in het bijzonder rond wijkteams,
pleegzorg, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en bij JeugdzorgPlus is 'corebusiness'.
Strategie en Communicatie
Strategie & Communicatie richt zich enerzijds op de landelijke beleidsbepalers en stakeholders, maar
ondersteunt de leden van de branche anderzijds bij het versterken van de lokale en regionale lobby
en belangenbehartiging. In maart 2017 verscheen de ‘Handreiking voor lokale lobby rond de
gemeenteraadsverkiezingen en daarna’. De standpunten van Jeugdzorg Nederland worden helder
uitgedragen en zijn eenduidig en in menig debat terug te horen. Wekelijks wordt een nieuwsbrief
uitgebracht en op de social media, is @jeugdzorgned op Twitter een actuele bron van informatie met
een nog altijd stijgend aantal volgers van ruim 11.000 begin 2017 tot 12.320 begin 2018.
Voor de inregelproblemen en uitvoeringsvraagstukken is landelijk aandacht gevraagd. is Op initiatief
van de ALV is een overkoepelende lobby-boodschap voor de landelijke en lokale belangenbehartiging
geformuleerd. Eind 2016 is deze boodschap ‘in gebruik genomen’, met als centrale slogan: goede
zorg, fair tarief.

Werkgeversfunctie
De krimp op de arbeidsmarkt en het gebrek aan goed en gekwalificeerd personeel heeft Jeugdzorg
Nederland met ketenpartners en Rijk in 2017 geadresseerd en opgepakt. Omdat er veel wordt
gevraagd van de HR-professionals zijn voor hen diverse bijeenkomsten georganiseerd en is gewerkt
aan het opzetten van een Masterclass, die in 2018 zal worden aangeboden. De juridische helpdesk
heeft in 2017 255 vragen over cao/arbeidsrecht beantwoord.
Zorgbeleid
De afdeling zorgbeleid van Jeugdzorg Nederland ondersteunt de bestuurders van de aangesloten
organisaties bij het realiseren van kwalitatief goede zorg voor jeugd tegen een eerlijke prijs. In 2017
is gestart met anders werken met als doel de inhoudelijke belangenbehartiging op de diverse niveaus
te versterken, zodat er een zorglandschap met de meest optimale randvoorwaarde voor het bieden
van kwaliteit wordt gerealiseerd. Thema hierbij is in 2017 geweest de ontwikkeling van nieuwe
gezinsvormen in de jeugdhulp. Dit versterkt de preventieve en lichte vormen van jeugdhulp aan de
voorkant en biedt ruimte om de zware vormen van – residentiële – zorg om te bouwen. Jeugdzorg
Nederland is betrokken bij het opstellen van het actieplan Pleegzorg (toezegging staatssecretaris
VWS) en in het najaar is het project ontwikkeling kwaliteitskader gezinshuizen opgestart. Onder de
noemer samenwerking onderwijs en jeugdzorg is Jeugdzorg Nederland actief geweest in het
optimaliseren van de samenwerking tussen de domeinen onderwijs, zorg voor jeugd, kinderopvang
en participatie. Voorts heeft Jeugdzorg Nederland een actieve rol gespeeld bij de organisatie van de
Jongvolwassenentop in november.
Jeugdzorg Nederland heeft zich ingezet voor kwaliteit bij de aanpak van kindermishandeling en
(seksueel) geweld. Het Risicotaxatie-instrument seksueel grensoverschrijdend gedrag Seksueel
misbruik in de jeugdzorg (RiS), is geëvalueerd en bijgesteld. Naast deelname aan de
begeleidingscommissie bij de verkenning naar aard en omvang jongensslachtoffers van
loverboys/mensenhandel en aan de stuurgroep Aanpak slachtoffers mensenhandel
/loverboyproblematiek LVB/GGZ, was er betrokkenheid bij de aanscherping van de meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling en het traject van de commissie De Winter. In 2017 is ook
aan de slag gegaan met het actieplan ‘Waarheidsvinding” en een pilot landelijke en regionale
belangenbehartiging.
ICT en informatievoorziening
De ontwikkeling van het nieuwe ICT-systeem voor het merendeel van de Gecertificeerde Instellingen
(Wijz) is in 2017 gestaag doorgezet. De afronding van het project zal naar verwachting medio 2018
plaatsvinden. Er e is een routeplan opgesteld voor de overdracht van de bouwer naar Jeugdzorg
Nederland.
In verband met de informatiebeveiliging is een functionaris gegevensbescherming aangesteld, een
Information Security Management System ingericht en zijn aansluitvoorwaarden opgesteld om
ongeautoriseerde toegang tot beveiligde email (JeugdzorgNet) te voorkomen. In 2018 zullen keuzes
gemaakt worden rond de positionering van de ICT en informatievoorziening.
Staftaken
In het kader van het verlichten van de administratieve lasten bij de leden participeert Jeugdzorg
Nederland in de landelijke werkgroep aanbesteding in het sociale domein en in de stuurgroep ISD
(informatievoorziening sociaal domein) met als producten: de handreiking aanbesteding jeugdwet en
WMO 2015, een nieuwe versie van de iJW standaard (versie 2.2), handreiking berichtenverkeer GI en
gemeenten.

In 2017 is gezamenlijk met de VNG opdracht gegeven tot een kostprijsonderzoek bij de GI’s en is
bijgedragen aan de totstandkoming van een wetsvoorstel om knelpunten rond het
woonplaatsbeginsel op te lossen.
In het kader van de privacy heeft Jeugdzorg Nederland meegewerkt aan het ontwikkelen van een
App voor jeugdigen, ouders en professionals, welke in 2017 is gelanceerd. Daarnaast is een traject in
gang gezet om in het kader van de AVG als Jeugdzorg Nederland te voldoen aan de NEN 7510 norm;
het certificaat is in januari 2018 behaald.
Ontwikkelingen
Duidelijk is dat ook in 2017 op verschillende terreinen nog hard is gewerkt aan het oplossen van
knelpunten rond de bedrijfsvoeringvraagstukken. Positief is dat op regionaal niveau langzamerhand
sprake is van doorontwikkelingen en aanzetten tot echte transformatie. De tussenevaluatie van de
Jeugdwet en de lijnen die de nieuwe bewindslieden gaan inzetten op verbeteringen zullen hierin
zeker versnelling aanbrengen.
Dit vraagt om doorontwikkeling van de vereniging en het verenigingsbureau. In regionale
bijeenkomsten zal in 2018 hierover met de leden verder worden gesproken.
Met de komst van de nieuwe ministers op VWS en JenV is duidelijk dat jeugd deze kabinetsperiode
volop aandacht zal krijgen en dat Jeugdzorg Nederland daarbij een speler is die het verschil kan
maken voor jongeren die hulp behoeven. Dit biedt volop nieuwe kansen om de komende jaren voor
leden en cliënten de transformatie tot een succes te maken.

■ een financiële verantwoording

