ACTIVITEITENVERSLAG 2020

Belangenbehartiging
De basis van de belangenbehartiging werd in 2020 gevormd door vier speerpunten uit het
meerjarenplan 2020-2021. Die punten zijn vertaald naar thema’s en activiteiten, waarop de
adviseurs van Jeugdzorg Nederland zich inzetten. De speerpunten:
1.Innovatie in (vormen van) jeugdhulp en jeugdbescherming
2.Hoog houden van het vakmanschap
3.Een eenduidig systeem en structuur waarbij de continuïteit van zorg leidend is
4.Het meenemen en bewustmaken van de samenleving en waar mogelijk voorop lopen in
het maatschappelijk debat.
Om resultaten te boeken op de speerpunten en de thema’s daarbinnen is effectieve
beïnvloeding van beleid en besluitvorming belangrijk. Belangenbehartiging door de adviseurs
van Jeugdzorg Nederland bestond in 2020 in dat verband enerzijds uit het bepalen van een
helder en onderbouwd standpunt in overleg met de leden en het zorgen dat hiervoor
voldoende draagvlak bestaat. Anderzijds bestond dit uit het monitoren van en acteren op
relevante beleidsdossiers, (stille) diplomatie, behendig
manoeuvreren, samenwerking met ketenpartners, mengen in het maatschappelijke en
politieke debat en -waar nodig- escaleren naar politiek en media.
Dit leidde tot:
- De discussie over fundamentele verandering van het stelsel van de
jeugdbeschermingsketen en de ontwikkeling van een toekomstscenario voor de
jeugdbescherming
- Betrokkenheid bij diverse ontwikkelingen op het terrein van het jeugdstrafrecht
- Een bijdrage aan meer continuïteit in de pleegzorg, waardoor vroegtijdige uitval en
breakdowns wordt verminderd via het Actieplan Pleegzorg
- Het fundament is gelegd voor het platform pleegzorg.nl, een online platform
pleegouders en professionals te versterken in hun rol
- Binnen het programma Zorg voor de Jeugd was Jeugdzorg Nederland samen met de
Nederlandse ggz en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland verantwoordelijk
voor de uitvoering van het project Best passende zorg voor kwetsbare kinderen
(bijvoorbeeld trainingsaanbod rond suïcidepreventie, verminderen en beëindigen van
gedwongen afzonderingen het verenigen van JeugdzorgPlus-instellingen in een
lerend netwerk).
- En natuurlijk stond 2020 wat betreft de belangenbehartiging voor een groot deel in
het teken van corona. Jeugdzorg Nederland heeft door middel van aanhoudende
lobby bijvoorbeeld bereikt dat medewerkers in de zorg uiteindelijk konden beschikken
over beschermingsmiddelen. Jeugdzorg Nederland heeft afspraken gemaakt met het
Rijk en de VNG over de compensatie van meerkosten en gederfde omzet bij de
leden. En samen met de ketenpartners zijn richtlijnen en handvatten ontwikkeld voor
professionals en organisaties zodat zij in coronatijd zo goed mogelijk hulp kunnen
blijven verlenen.
Daarnaast zijn er tal van andere zaken waarmee het team bezig is geweest. Zo was er de
Norm voor Opdrachtgeverschap van VNG, arbeidszaken zoals de start van besprekingen
rond een nieuwe CAO met een nieuwe delegatie en bijvoorbeeld een akkoord met partijen
over het stoppen met schrijven van uren. Leden en andere geinteresseerden zijn gedurende
het jaar op de hoogte gehouden via de website, extranet, een speciaal magazine rond
corona en de ledenbrief, een nieuw middel dat erg wordt gewaardeerd.

Service & Beheer
Service & Beheer is een andere tak van sport van de vereniging Jeugdzorg Nederland. De
applicatie Wijz is de belangrijkste applicatie binnen van deze afdeling die zich met IT en IV
bezig houdt. In 2020 is het omvangrijke project diensten & besluiten uitgevoerd. Dit
succesvol en binnen begroting. Tevens is er een aanvang gemaakt met het project ‘upgrade
Wijz-dataontsluiting' wat een grote impact heeft gehad op de capaciteit van doorontwikkeling.
Ook is er met het project Archivering voortgang geboekt hoewel dit project wel vertraging
heeft laten zien. Met de upgrade van het onderliggende systeem Mendix is doorontwikkeling
tot stilstand gekomen en een belangrijk aandachtspunt voor de manier van organiseren van
releasemanagement en versiebeheer. Met de datalekken die zich in 2019 en 2020 hebben
gemanifesteerd bij de leden is de aandacht voor het onderwerp informatiebeveiliging
significant toegenomen. Jeugdzorg Nederland ziet een rol voor zichzelf om de leden te
ondersteunen bij het beter op orde brengen van de informatiebeveiliging.

