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Geachte woordvoerders jeugd,
Morgen debatteert u met minister De Jonge tijdens het AO Jeugd. Vorige week ontving u
van ons, de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), een brief met belangrijke aandachtspunten voor dat debat. In de afgelopen dagen is na gesprekken met de
VNG en VWS duidelijk geworden dat een actueel knelpunt, waarvan we al beknopt melding maakten in onze brief, niet opgelost gaat worden: de financiële afspraken die de
gevolgen van corona moeten helpen opvangen voor aanbieders van jeugdhulp
worden per 1 juli al gestaakt, verlenging is niet aan de orde. Omdat de zorgverlening op 1 juli nog niet terug kan naar het oude normaal, is het intrekken van de regeling
per 1 juli voor deze zorgverleners beslist voortijdig. Dat brengt risico’s voor de continuïteit en kwaliteit van zorg met zich mee. Wij doen een dringend beroep op u dit aanhangig te maken tijdens het debat van morgen.
Staken van continuïteitsregeling komt te vroeg
Na het begin van de coronacrisis was de BGZJ in eerste aanleg verheugd over de opstelling van de VNG en VWS, omdat zij aanbieders van jeugdhulp snel duidelijkheid boden
over compensatie van de financiële gevolgen van corona. Dat gaf de ruimte om de zorgverlening binnen de richtlijnen van het RIVM zoveel mogelijk doorgang te laten vinden,
ook als deze zorg er anders uitzag dan was gecontracteerd. In die gevallen waarin de
zorg niet verleend kon worden, was compensatie mogelijk.
Uit de gesprekken met de VNG en VWS die wij in de afgelopen periode voerden, is gebleken dat de landelijke afspraken tussen Rijk en VNG over continuïteit van financiering in
het Sociaal Domein (Jeugdwet en Wmo) als het gaat om compensatie voor omzetderving
per 1 juli worden gestaakt. Dat veronderstelt dat de jeugdhulp over negen dagen weer
als vanouds geboden kan worden. Hoewel aanbieders zich maximaal inspannen om zo
goed mogelijke zorg te verlenen, moet dat ook ná 1 juli binnen de geldende RIVM-richtlijnen. Dat heeft consequenties.

Zorgverlening na 1 juli
Net zoals in veel andere sectoren zijn de maatregelen voor de anderhalvemetersamenleving en de extra hygiënemaatregelen van invloed op de dagelijkse praktijk in de jeugdhulp. Dat is direct zichtbaar in de wijze waarop de beschikbare capaciteit ingezet kan
worden. Om voldoende afstand te kunnen houden bij dagbehandeling is de groepsgrootte
bijvoorbeeld noodgedwongen kleiner. Het aantal behandelingen dat een zorgverlener per
dag kan verrichten is lager dan voorheen, omdat spreekkamers tussentijds gereinigd
worden en wachtkamers niet gevuld kunnen worden. Ook zien wij dat sommige ouders
en kinderen nog steeds angstig zijn om naar de kliniek, het behandelcentrum of een andere locatie te komen vanwege mogelijk besmettingsgevaar. Dit doet zich onder andere
voor bij kinderen die een eetstoornis hebben en naast hun psychische kwetsbaarheid ook
fysiek kwetsbaarder zijn.
Vanzelfsprekend treffen aanbieders alle mogelijke maatregelen om de zorg binnen die
randvoorwaarden doorgang te laten vinden. Maar ook dan is de zorg ná 1 juli nog niet
vergelijkbaar met die van vóór de coronacrisis. Aanbieders kunnen niet dezelfde (hoeveelheid) zorg verlenen als vóór de crisis en zoals afgesproken was in de contracten met
gemeenten voor 2020. Ook in de tweede helft van 2020 zal daarom niet volledig gedeclareerd kunnen worden. Dat financiers voor de andere zorgwetten daarom hun intentie
hebben uitgesproken om de continuïteitsregelingen voor geheel 2020 te laten gelden, onderstreept dat het per 1 juli nog geen business as usual is. Integendeel.
Duidelijkheid en zekerheid voor jeugdhulp
We vragen niet om extra geld. Wat we wel vragen is aanbieders van jeugdhulp duidelijkheid en zekerheid te geven, bínnen de kaders van de contracten die voor 2020 gesloten
zijn. Dat is een oproep om de budgetten die gemeenten al in hun begroting voor 2020
hadden opgenomen, daadwerkelijk aan de jeugdhulp te besteden. Wachten tot een instelling voor extra financiële middelen bij de Jeugdautoriteit moet aankloppen, achten wij
onverantwoord. Het is voorzienbaar dat een brede groep aanbieders van jeugdhulp bij
het uitblijven van een verlenging van de continuïteitsregeling acuut in financieel zwaar
weer dreigt te komen. Veel instellingen schreven vorig jaar al rode cijfers en bovendien
zijn de marges in de sector dun of zelfs negatief. Ook bij slechts enkele procenten terugval in de te declareren zorg, kunnen voor aanbieders kritieke situaties ontstaan. Zonder
voortzetting van de continuïteitsregeling ontbreekt een goed vangnet. Dat is onwenselijk
voor die instellingen, maar eerst en vooral voor de kinderen en hun ouders die deze zorg
ontvangen.
Voorkom administratieve chaos
Een tweede punt betreft de explosie van administratieve lasten. De continuïteitsregeling
en de meerkostenregeling leiden tot een zeer forse toename van de administratieve lasten. Regio’s en gemeenten voelen helaas de vrijheid om in aanvulling op de landelijke
richtlijnen eigen strikte voorwaarden te stellen aan aanbieders. Voorbeelden daarvan zijn
de termijnen van indiening, de op te voeren referentieperiodes en de maximale compensatiebedragen. Deze administratieve complexiteit kost onnodige schaarse arbeidsinzet,
zeker voor aanbieders die tientallen gemeenten en regio’s bedienen. Door de administratieve complexiteit is bovendien het risico onvermijdelijk dat niet alles zal kunnen worden
gedeclareerd. Eén uniforme wijze van afrekenen en verantwoorden zou toch het minste
moeten zijn waarin zorgaanbieders tegemoet gekomen wordt in deze coronatijd?
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Tot slot
De jeugdhulp is een cruciale sector. Wij roepen u op eraan bij te dragen dat ook deze
sector de crisis doorkomt zonder extra financiële zorgen, zodat zij gemotiveerd en in
staat is om ook in de nabije toekomst zorg van hoge kwaliteit te kunnen bieden aan kinderen en hun ouders. Zij mogen niet het kind van de rekening worden.
Mocht u een nadere toelichting op prijs stellen, dan zij wij daartoe uiteraard van harte
bereid.
Met vriendelijke groet,
Namens de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ)

Frank Bluiminck
directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
voorzitter directeurenoverleg Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd:
Jeugdzorg Nederland, de Nederland ggz, VGN en VOBC
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