ACTIVITEITENVERSLAG 2021
Belangenbehartiging
De basis van de belangenbehartiging werd in 2021 (net als in 2020) gevormd door vier
speerpunten uit het meerjarenplan 2020-2021. Deze speerpunten waren:
1.
2.
3.
4.

Innovatie in (vormen van) jeugdhulp en jeugdbescherming.
Hooghouden van het vakmanschap.
Een eenduidig systeem en structuur waarbij de continuïteit van zorg leidend is.
Het meenemen en bewustmaken van de samenleving en waar mogelijk vooroplopen
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 2021 dan ook enerzijds uit het bepalen van een helder
en onderbouwd standpunt in overleg met de leden en het zorgen dat hiervoor voldoende
draagvlak bestaat, anderzijds uit het monitoren van en acteren op relevante beleidsdossiers,
(stille) diplomatie, samenwerking met ketenpartners, zich mengen in het maatschappelijke en
politieke debat en -waar nodig- escaleren naar politiek en media.
Dit heeft in 2021 geleid tot:
- Een actieve bijdrage aan -het op gang brengen van- een aantal ontwikkelingen die
van fundamenteel belang zijn voor het stelsel waarop de jeugdzorg is gebouwd. Zo
was Jeugdzorg Nederland actief betrokken bij de ontwikkeling van de
Hervormingsagenda Jeugd en ook van het toekomstscenario kind- en
gezinsbescherming.
- Betrokkenheid bij diverse ontwikkelingen op het terrein van het jeugdstrafrecht, zoals
de justitiële ketensamenwerking en de digitale uitwisseling van gegevens met
ketenpartners in het jeugdstrafrecht.
- De start van het platform pleegzorg.nl, in samenwerking met pleegzorgaanbieders en
de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. Dit is een online platform dat als
doel heeft om pleegouders en professionals te versterken in hun rol.
- Binnen het programma Zorg voor de Jeugd is 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. In
dat kader werd in 2021 een aantal projecten en initiatieven uitgevoerd die betrekking
hadden op JeugdzorgPlus.
- Ook in 2021 speelde corona een rol in de belangenbehartiging vanuit Jeugdzorg
Nederland. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen rond de zorgbonus voor
zorgmedewerkers, de compensatie voor de leden als het gaat om meerkosten en
gederfde omzet. Daarnaast heeft Jeugdzorg Nederland samen met de ketenpartners
ingezet op het op de landelijke agenda zetten en houden van de kwetsbare jongeren
en de impact van corona en de maatregelen op deze doelgroep.
Er zijn tal van andere zaken waaraan het team heeft gewerkt. Zo is er geïnvesteerd in het op
gang krijgen en houden van de Cao-onderhandelingen en is ingezet op het organiseren van
dialoogsessies om geweld in de jeugdzorg bespreekbaar te maken. Daarnaast is Jeugdzorg
Nederland betrokken geweest bij diverse ontwikkelingen op het gebied van de
samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Vanuit de uitvoeringsagenda gezinshuizen
is gewerkt aan verdere professionalisering. Het Standaardadministratieprotocol voor
gecertificeerde instellingen (en gemeenten) werd voorbereid en er is een bijdrage geleverd
aan de ontwikkeling van een geschillencommissie voor het sociaal domein.

Verder is Jeugdzorg Nederland gestart met de organisatie van het J-café, een online
meeting waarin de bestuurders van de leden van Jeugdzorg Nederland op een informele,
vertrouwelijke en inspirerende manier met elkaar van gedachten kunnen wisselen over
verschillende onderwerpen.
Service & Beheer is een andere dienst binnen de vereniging. In 2021 is een aantal
belangrijke stappen gezet die de basis vormen voor de komende jaren: de applicatie WIJZ is
geactualiseerd en beter voorbereid op de toekomst en de positionering van de afdeling is
duidelijk geworden zodat Service & Beheer verder kan met haar ontwikkeling.
Daarnaast zijn er een aantal projecten opgepakt, o.a. op het gebied van informatiebeveiliging
en datamanagement. Ook is het project archivering weer een fase verder gebracht en is een
eerste verkenning gestart om te onderzoeken op welke wijze Service & Beheer een
toekomstige oplossing kan bieden voor en de leden kan ondersteunen bij datamanagement
Jeugdzorg Nederland ziet hierin een duidelijk rol voor zichzelf om de leden te ondersteunen
op de deze belangrijke aspecten.
Tot slot wordt er continue gewerkt aan de doorontwikkeling van de bestaande diensten.

