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Geachte mevrouw Verdonk, 
 
 
Ik ben verheugd u te kunnen laten weten dat de leden van Jeugdzorg Nederland met een 
duidelijke meerderheid hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over het convenant 
stoppen met tijdschrijven voor jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering 
(hierna: convenant). De leden zijn positief over het feit dat het ministerie van VWS, de VNG, de 
vakbonden en Jeugdzorg Nederland gezamenlijk de handschoen oppakken om tot een verbetering 
te komen als het gaat om het terugdringen van administratieve lasten voor professionals.  

Verschillende leden hebben tegelijkertijd óók aangegeven dat met het convenant de werkelijke 
problemen nog niet wezenlijk worden oplost. Er zijn meerdere vervolgstappen nodig om te komen 
tot een verantwoordingssystematiek waarbij de administratieve lasten verregaand worden 
teruggedrongen. Dit alles met het doel de professional meer tijd te kunnen laten besteden aan de 
uitoefening van het vak, de hulp aan en begeleiding van gezinnen en kinderen, en beduidend 
minder tijd kwijt te laten zijn aan administratieve lasten.  

Aandachtspunten   
De leden van Jeugdzorg Nederland hebben in de raadpleging een aantal aandachtspunten 
benoemd die enerzijds betrekking hebben op hetgeen hierboven al kort weergegeven. Anderzijds is 
een aantal opmerkingen gemaakt over de uitvoerbaarheid van het convenant. Deze opmerkingen 
delen we hierbij met u: 

- De kern van het hele vraagstuk is een enorm toegenomen administratieve last sinds de 
decentralisatie, die zich onder andere uit in tijdschrijven. Die komt bijvoorbeeld voort uit een 
doorslaan in de mate van detail waarin informatie wordt uitgewisseld, zowel bij facturatie als 
verantwoording. In de praktijk eisen sommige administrateurs en accountants nog steeds een 
gedetailleerde verantwoording alvorens over te willen gaan tot goedkeuring van uitbetaling aan 
de zorgaanbieders.  

- De vrees bestaat dat er ook na ondertekening van dit convenant grote verschillen in de wijze van 
verantwoording per gemeente blijven bestaan, met het gevolg dat er toch weer sprake zal zijn 
van verschillende verantwoordingssystemen waarmee de professional moet werken, hetgeen niet 
leidt tot vermindering van de lastendruk. 

- Er worden (nog) geen concrete oplossingen aangedragen voor hoe de registratie in de jeugdzorg 
er zonder vermijdbaar tijdschrijven uit zou kunnen zien. De leden realiseren zich dat dit op dit 
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moment complex is omdat de jeugdzorg lokaal is georganiseerd. Wellicht goed om met alle 
stakeholders toe te werken naar richtlijnen of aanbevelingen. 

- In het convenant wordt een koppeling gelegd met de cao jeugdzorg door te stellen dat 
tijdschrijven geen onderdeel meer zal gaan uitmaken van de verantwoordingsprocessen en 
systemen. De leden van Jeugdzorg Nederland kunnen dat alleen waarmaken als er daadwerkelijk 
contractafspraken met de inkopende gemeente zijn gemaakt zonder de verplichting tot 
tijdschrijven.  

- De keuze voor de open norm ‘vermijdbaar tijdschrijven’ is begrijpelijk maar zal ertoe leiden dat 
iedere zorginkopende gemeente een geheel eigen interpretatie bij dat begrip hebben.  

- Een zekere vorm van tijdschrijven, al dan niet incidenteel, blijft helaas altijd wel noodzakelijk, 
bijvoorbeeld om de balans tussen inkomsten en kosten te bewaken maar ook om de 
inzetbaarheid van personeel te monitoren en ween verantwoord Arbobeleid te kunnen voeren. 

- In andere sectoren gefinancierd vanuit de Zvw en WLZ zijn goede ervaringen opgedaan met 
andere vormen van verantwoording. Laten we als partijen gezamenlijk gebruik maken van deze 
goede voorbeelden uit andere zorgsectoren. 

Tot slot 
Jeugdzorg Nederland en haar leden zien in dit convenant een eerste belangrijke stap op weg naar 
het verregaand terugdringen van de administratieve lasten, maar er zijn zeker verdere 
vervolgstappen nodig. Jeugdzorg Nederland en haar leden willen komen tot een 
verantwoordingssystematiek waarbij de professional een uiterst beperkt deel van zijn werktijd 
belast zal worden met administratieve handelingen. Wij realiseren ons dat de nodige inzet en 
creativiteit van alle betrokkenen zal worden gevraagd. Wij stellen voor dit met alle betrokken 
partijen gezamenlijk verder op te pakken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans Spigt 
Voorzitter 
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