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Utrecht, 30 oktober 2019  

Geachte heer Van Zanen, 

 

Voor goede jeugdzorg zijn goed opgeleide jeugdzorgmedewerkers cruciaal. Zij doen pittig werk 

onder ingewikkelde omstandigheden. De werkdruk en de administratieve belasting zijn hoog en 

lopen verder op, vacatures zijn moeilijker in te vullen en de concurrentie op de arbeidsmarkt is 

groot. Om verdere uitstroom van gekwalificeerd personeel te voorkomen en de continuïteit van 

zorg te waarborgen is een loonstijging noodzakelijk, net als in de aangrenzende sectoren. 

Jeugdzorgmedewerkers verdienen een faire cao. We zijn dan ook blij dat we op 30 september een 

onderhandelaarsakkoord1 over een nieuwe cao, met looptijd tot eind 2020, hebben kunnen sluiten. 

Onder onze leden en die van de vakbonden blijkt er brede steun te zijn voor dit akkoord, dus 

zullen we binnenkort de nieuwe cao ondertekenen. 

 

Gemeenten worden voor de structurele loon- en prijsbijstelling voor jeugdhulp door het ministerie 

van VWS gecompenseerd. De loon- en prijsbijstelling die vanuit het ministerie dit jaar wordt 

toegevoegd aan de algemene uitkering is voor de looncomponent gebaseerd op de 

Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). Dit indexcijfer voor personele kosten 

wordt door de overheid vastgesteld op basis van macrocijfers en is het uitgangspunt voor de 

loonruimte in onze sector. 

 

De OVA voor 2019 is definitief vastgesteld op 3,42 %. De OVA voor 2020 is voorlopig vastgesteld 

op 2,52 %. De loonruimte over 2019 en 2020 samen (de looptijd van de cao) bedraagt dus 6 %. 

De nieuwe cao-jeugdzorg kent een structurele loonstijging van 4 % per 1 januari 2020 en twee 

eenmalige uitkeringen (van 800 euro in december 2019 en 200 euro in juni 2020) en past 

daarmee ruimschoots binnen de OVA-ruimte. 

 

We vertrouwen erop dat gemeenten deze loonkostenstijging meenemen in de bekostiging van de 

jeugdzorg. Indexering is noodzakelijk voor een evenwichtige loonontwikkeling en om te voorkomen 

dat de hogere loonkosten leiden tot minder arbeidsplaatsen en het interen op cruciaal zorgaanbod. 

Minister De Jonge kondigde bij de Voorjaarsnota aan dat hij landelijke afspraken over de 

indexering zou maken met gemeenten. De Jeugdwet stelt ook eisen aan indexering. Gemeenten 

                                                
1 https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/werknemers-en-werkgevers-bereiken-akkoord-jeugdzorg/  
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dienen een goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van de jeugdzorg te waarborgen, 

rekening houdend met onder andere de geldende arbeidsvoorwaarden. De rechtbank in Den Haag 

heeft dit recent2 ook benadrukt en stelt o.a.: ‘Op grond van het door de VNG mede ondertekende 

akkoord moet een indexering niet alleen worden meegenomen in de tarieven, maar moet dit ook 

zichtbaar en volledig gebeuren’. Indexering van tarieven voor de loonontwikkeling is dus nodig. 

 

Het baart ons dan ook grote zorgen dat de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs op 12 

september 2019 besloot om niet in te stemmen met het voorstel de onderhandelingen over een 

landelijke richtlijn voor indexering te starten. We vragen u uw oproep tot indexering aan uw leden 

met enige klem te herhalen en gemeenten erop te wijzen de cao-ontwikkeling mee te nemen bij de 

vaststelling van de tarieven. Daarnaast vragen we u onze zorgen over het besluit van de 

commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs over te brengen aan deze commissie. 

 

Terecht wijst u er, samen met de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, op dat het rijk de financiële 

randvoorwaarden voor jeugdzorg adequaat moet regelen. Wij steunen uw pleidooi voor een 

structurele oplossing voor de financiële tekorten bij gemeenten. Echter: de middelen voor het 

compenseren van de loonontwikkeling zijn wel degelijk door het rijk toegevoegd aan de algemene 

uitkering en zouden hier dan ook voor gebruikt moeten worden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

Hans Spigt 

Voorzitter Jeugdzorg Nederland 

 

                                                
2 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:11096  
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