
        

 
 

 

 

 

 
Aan de partijen betrokken bij het vijfhoek-overleg Hervormingsagenda Jeugd 

 
 

  
Datum Bijlage(n) 
13 januari 2022  
Contactpersoon Telefoon 

Jan Visscher 06-13203391 
Ons kenmerk Uw kenmerk 

  
Onderwerp  
Reactie op het besluit van de VNG tot het opschorten 
van de vormgeving en besluitvorming over de Her-
vormingsagenda Jeugd 

 

 
 

Beste vijfhoek-collega's, 

 

De VNG heeft op haar extra ALV zojuist een resolutie aangenomen, waarin wordt voorge-

steld 'de vormgeving van en besluitvorming over de Hervormingsagenda per heden op te 

schorten'. Dit is gebaseerd op o.a. de constatering, dat: 

 

• Het coalitieakkoord voorziet in een extra besparing van € 100 miljoen in 2024 en 

vanaf 2025 structureel van € 500 miljoen zonder dat de genoemde bijbehorende 

maatregelen zijn onderbouwd en rekenschap is gegeven van de consequenties voor 

de hulp aan kinderen en de positie van gemeenten. 

• De coalitie met de eenzijdige toevoeging van een extra bezuiniging, zonder adequate 

onderbouwing, de financiële positie van gemeenten niet serieus neemt en het langdu-

rige traject tussen rijk en gemeenten, inclusief een arbitrage, op deze wijze bruus-

keert en belemmert. 

• Hetzelfde geldt voor het complexe en delicate proces van de Hervormingsagenda en 

de in dat bestek door gemeenten te treffen ingrijpende maatregelen. 

De tussen Rijk en VNG overeengekomen randvoorwaarden en afspraken die volgen uit de 

uitspraak van de Commissie van Wijzen vormen de basis van de Hervormingsagenda 

Jeugd, waar wij als vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties, professionals en aan-

bieders samen met het Rijk en de VNG aan werken. Vanaf het begin hebben wij expliciet 

laten weten dat wij ons verbinden aan de inhoudelijke doelstellingen van de Hervor-

mingsagenda Jeugd, maar niet aan het hierbij door Rijk en VNG afgesproken financiële 

kader. 

 

http://jeugdzorgnederland.nl/index.php
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Net als de VNG zijn wij van mening, dat de in het coalitieakkoord aangekondigde extra 

korting op het financiële kader voor de Jeugdhulp een ernstige inbreuk maakt op de door 

Rijk en VNG gemaakte afspraken. Ook wij zijn hierover zeer teleurgesteld. Dat de VNG 

nu uit het overleg over de Hervormingsagenda stapt, vinden wij in dat opzicht dan ook 

begrijpelijk. Opnieuw dreigen de kwetsbaarste jeugd en hun ouders de rekening gepre-

senteerd te krijgen van een nog niet voldragen stelsel. Het niet nakomen van de afspra-

ken met de gemeenten door het (nieuwe) kabinet blokkeert nu het overleg om het 

jeugdhulpstelsel te verbeteren, gespecialiseerde zorg te kunnen garanderen, wachtlijsten 

aan te pakken en maatwerk te blijven leveren aan jongeren en hun ouders. 

 

De gevolgen van deze financiële interventie worden door ons ervaren als een gevaarlijke 

stap terug in het realiseren van betere jeugdhulp voor de kinderen en ouders die deze 

hulp het hardst nodig hebben. Wat ons betreft is het echter noodzakelijk, gelet op de 

urgente problematiek in de jeugdzorg, wel verder te gaan met de concretisering van de 

inhoudelijke opbrengsten van de werkgroepen in het kader van de Hervormingsagenda. 

Maar daar horen dan wel een realistisch financieel kader bij en een goede samenwerking 

op basis van onderling vertrouwen! 

 

Naast onze uitgesproken wens de inhoudelijke vorming van de agenda voort te kunnen 

zetten, kunnen wij niet stevig genoeg benadrukken hoezeer wij de ontstane situatie be-

treuren en hoeveel tijd en energie gaat zitten in het herstel ervan. Iedere dag werken wij 

met jongeren, ouders, gezinnen en professionals samen. Aan hen is niet uit te leggen dat 

er een mogelijkheid bestaat dat wij wederom te maken hebben met een conflict tussen 

decentrale en centrale overheden die een rem zetten op onze inhoudelijke ontwikkeling. 

Wij voelen ons zeer verantwoordelijk hen niet in de steek te laten en hopen dat dit con-

flict zo spoedig mogelijk opgelost wordt, zodat al het werk dat al is verzet, doorgang kan 

vinden en maanden vertraging voorkomen kan worden. 

 

Zonder een actieve rol van gemeenten wordt het maken van afspraken over organisatie, 

kwaliteit en beschikbaarheid van jeugdhulp rond een inhoudelijke transformatie van de 

jeugdhulp ernstig bemoeilijkt. Het blijven voeren van dit overleg is wat ons betreft ook 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de: 

 

• Samenwerkende cliëntorganisaties: MIND, Ieder(in), Per Saldo, JongPit en NJR 

• Samenwerkende beroepsverenigingen Jeugd: SBJ: NIP, NVO, NVvP, FVB, BPSW, 

V&VN, LVVP, NVK, AJN, LHV, BV Jong 

• Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ): Jeugdzorg Nederland, de Neder-

landse ggz, VGN, VOBC 

 

 

Illya Soffer, directeur Ieder(in) 

 

Vera Naber, voorzitter sectie jeugd bij het NIP 

 

Frank Bluiminck, directeur VGN 


