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Geachte leden van de Vaste commissie VWS, 
 
 
Aanstaande woensdag debatteert u over de brief van Kinderombudsman over de integrale 
aanpak van hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren. De knelpunten die de Kinderom-
budsman in deze brief noemt, zijn voor ons herkenbaar. De problematiek is complex en be-
paalde knelpunten versterken elkaar. In deze brief vragen we uw aandacht voor enkele con-
crete maatregelen die volgens ons enorm zouden helpen. Het zijn voorstellen om de rand-
voorwaarden te verbeteren en zo de ruimte te creëren om aan de slag te gaan met de echte 
transformatie van de zorg. Volgende week donderdag spreekt u in het algemeen overleg 
Jeugdhulp opnieuw over dit onderwerp, onder andere aan de hand van de voortgangsbrief 
van de verantwoordelijke ministers. In aanloop naar dat algemeen overleg zullen we u nog 
een uitgebreidere brief sturen.  
 
Deltaplan vraagt rust, ruimte en middelen 
De jeugdbranches hebben zich verbonden aan het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd (TK 
34880-3). In actielijn 2 van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd nemen we het voortouw 
en we werken aan diverse verbeterplannen, zoals De best passende zorg voor kwetsbare 
jongeren (TK 31839-634), het Actieplan Pleegzorg (TK 31839-580) en het Koersdocument 
Gezinshuizen (TK 31839-653). Alle beoogde verbeteringen (in feite een deltaplan) zijn alleen 
succesvol te realiseren  als aanbieders en regio’s voldoende rust en ruimte krijgen om de 
plannen uit te voeren. Ook de bijbehorende (financiële) randvoorwaarden dienen vervuld te 
worden. Op dit moment is de precieze invulling van de financiering van deze plannen helaas 
nog niet duidelijk, maar het is evident dat hiervoor, naast de inspanningen die de instellingen 
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zelf leveren, steun van gemeenten en Rijk onontbeerlijk is. Op 11 april 2019 stuurden we u 
een brief1 waarin dit nader is uitgewerkt.  
 
Vakmanschap en scholingsfonds 
De zorg voor jeugd is volop in ontwikkeling. We willen de juiste hulp tijdig en op maat, zoveel 
mogelijk in de thuissituatie van de jeugdige, en waar dat niet kan, in kleinschalige gezinsge-
richte voorzieningen. Dit alles vraagt veel van onze professionals die dagelijks, binnen de 
mogelijkheden die ze hebben, keihard werken om de jeugdigen goede zorg en ondersteu-
ning te bieden. De zorg voor jeugd is mensenwerk. Goede zorg vraagt daarom om continue 
investering in mensen, in kennisontwikkeling en -verspreiding, in tijd voor scholing en reflec-
tie, en om ruimte voor professionals om te doen wat nodig is. We blijven daarom hameren op 
faire tarieven, omdat de werkdruk van professionals in de jeugdhulp verminderd moet wor-
den en er moet worden geïnvesteerd in professionals om het nodige vakmanschap te ver-
werven en behouden. Daarbij pleiten wij, en dat deden we al eerder mét de VNG, voor het 
opzetten van een Scholingsfonds. In de brief2 die we op 23 mei 2019 aan uw commissie 
stuurden ter voorbereiding op het AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector, gaan we nader 
op dit onderwerp in. 
 
Extra geld naar de juiste plek 
Vorige week is duidelijk geworden dat gemeenten dit jaar en de komende twee jaar extra 
geld voor jeugdhulp krijgen (TK 31839- 657). Wij kunnen niet voor de gemeenten bepalen of 
dit toereikend is, maar wij dringen er wel op aan dat dit geld nu ook op de goede plek landt: 
bij de zorg voor jeugd en de gezinnen. Wij zijn blij dat de minister in zijn brief het belang van 
faire tarieven en loon- en prijsbijstelling benadrukt, maar in de praktijk zien we daar tot nu toe 
nog te weinig van terug. Goede arbeidsvoorwaarden en scholing zijn essentieel om onze 
jongeren en gezinnen te kunnen blijven helpen. Het extra geld dat gemeenten de komende 
jaren krijgen, lost de problemen op de werkvloer dus niet automatisch op. We wijzen u graag 
op onze gezamenlijke reactie op de Voorjaarsnota3. 
 
Leeftijdsgrens jeugdhulp 
De Kinderombudsman constateert dat de zorg voor jongeren die 18 jaar worden op veel 
plekken nog steeds niet goed geregeld is. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 
heeft eerder geadviseerd de leeftijdsgrens voor jeugdhulp te verhogen. Voor pleegzorg heeft 
minister De Jonge dat geregeld en voor gezinshuiszorg heeft hij toegezegd dat na te streven. 
Voor de overige (residentiële) zorg zijn er geen voornemens de leeftijdsgrens te verhogen. 
De verschillende jongerenorganisaties die actief zijn in en rond de jeugdhulp zijn daar ver-
bolgen over en wij vinden dat ze een punt hebben.  
 
Lastendruk 
De Kinderombudsman vraagt in haar brief o.m. aandacht voor de belemmerende aanbeste-
dingsprocedures die een gevaar vormen voor de continuïteit en kwaliteit van hulp. Wij onder-
strepen dit: de aanbestedingen leiden tot grote druk op de administraties en zorgen ervoor 
dat er onnodig veel geld niet naar zorg  gaat. In zijn algemeenheid is de administratieve las-

                                                
1 www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2019/04/BGZJ-Brief-AO-17-april-best-passende-zorg-voor-
kwetsbare-jongeren.pdf  
2 www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2019/05/BGZJ-Brief-AO-29-mei-Arbeidsmarktbeleid-in-de-
zorg.pdf 
3 www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/jeugdbranches-extra-geld-moet-op-de-juiste-plek-terecht-komen/  

http://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2019/04/BGZJ-Brief-AO-17-april-best-passende-zorg-voor-kwetsbare-jongeren.pdf
http://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2019/04/BGZJ-Brief-AO-17-april-best-passende-zorg-voor-kwetsbare-jongeren.pdf
http://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2019/05/BGZJ-Brief-AO-29-mei-Arbeidsmarktbeleid-in-de-zorg.pdf
http://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2019/05/BGZJ-Brief-AO-29-mei-Arbeidsmarktbeleid-in-de-zorg.pdf
http://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/jeugdbranches-extra-geld-moet-op-de-juiste-plek-terecht-komen/


 

3 

 

tendruk een blijvend probleem, ook doordat de bestaande administratieve standaarden door 
veel gemeenten niet consequent en volledig worden gevolgd. Wij weten dat er pogingen 
worden ondernomen om deze problemen aan te pakken en we werken hier hard aan mee, 
maar  concrete verbeteringen blijven tot nu toe uit. Uiteindelijk heeft dit negatieve gevolgen 
voor de hoeveelheid zorg en hulp die we aan onze cliënten kunnen geven. 
 
Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid deze brief nader toe te lichten.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) 
 

 
Veronique Esman-Peeters  
directeur GGZ Nederland 
 
 


