
 

 
 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen over jeugd. De nieuwsbrief is 

een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van MEEVivenz. Heb je suggesties hoe we de 

nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   

 

1. Beleid jeugdzorg  
 
Kwaliteitskader Werken aan veiligheid verlengd (VNG) 

De geldigheid van het kwaliteitskader 'Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten' en 

bijbehorende zelfscan is met onbepaalde tijd verlengd. Hier hebben de VNG-commissie Zorg, Jeugd en 

Onderwijs en de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid in februari mee ingestemd. 

Lees verder -> 

 

Eerste voortgangsrapportage aanpak wachttijden jeugdzorg (VNG) 

Onlangs is de eerste voortgangsrapportage van het team Aanpak Wachttijden aangeboden aan de Tweede 

Kamer. In de rapportage staat beschreven waaraan in 2021 gewerkt is binnen de aanpak van wachttijden in 

de jeugdzorg. 

Lees verder -> 

 

Met extra geld nog geen kortere wachtlijsten jeugdzorg (Binnenlands Bestuur) 

Het wegwerken van wachttijden in de gespecialiseerde jeugdzorg blijkt lastig. Veel van het extra geld dat het 

kabinet hier vorig jaar voor heeft vrijgemaakt, heeft nog niet geleid tot snellere hulp aan jongeren die dat 

dringend nodig hebben. Er wordt aan gewerkt, maar de gekozen aanpak kost tijd, schrijft staatssecretaris 

Maarten van Ooijen van Jeugdzorg aan de Kamer. 

Lees verder -> 

 

Regionale samenwerking in de jeugdzorg als panacee? (Sociaalweb) 

In recente rapporten over de jeugdzorg is een onthutsend beeld geschetst van de stand van zaken. Lange 

wachtlijsten voor zorg- en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen blijken in de kern terug te 

voeren op structurele fricties in het jeugdstelsel. 

Lees verder -> 

 

Krijg grip op en begrip voor transformatie van jeugdhulp door inzet van wetenschappelijke inzichten 

over evalueren (Binnenlands Bestuur) 

In samenwerking met academische werkplaats SAMEN brengt de Academie Sociaal Domein de evaluatietool 

“Bouwstenen van evalueren voor jeugdprofessionals” naar het werkveld van jeugdprofessionals. Dit project 

wordt mogelijk gemaakt door een ZonMw subsidie. 

Lees verder -> 

 

Kabinet denkt nog na over bezuiniging jeugdzorg (Binnenlands Bestuur) 

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de motie van de Eerste Kamer, waarin het kabinet wordt 

opgedragen de extra bezuiniging op de jeugdzorg te schrappen. De Eerste Kamer en vrijwel de hele 

oppositie in de Tweede Kamer wil die bezuiniging van structureel een half miljard euro van tafel. 

Lees verder -> 
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2. Hulp en ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders  
 

Waarom de JeugdzorgPlus niet moet worden opgeheven, maar wel (drastisch) moet worden 

hervormd (Sociaalweb) 

De gesloten jeugdzorg, officieel JeugdzorgPlus, ligt onder vuur. Ruim 133.000 mensen hebben de petitie van 

Stichting Het Vergeten Kind getekend, waarin gevraagd wordt een eind te maken aan de gesloten jeugdzorg. 

(1) Maar is opheffen een goed idee? In deze themareeks laat Zorg&Sociaalweb verschillende experts vanuit 

hun eigen achtergrond hierover aan het woord. 

Lees verder -> 

 

Inspiratiebundel over jongeren en hun toekomst (RVS) 

Veertien adviesraden voor de regering en het parlement werken samen aan een inspiratiebundel met als 

thema: jongeren en het zorgen voor hun morgen. Het woord zorgen staat daarin centraal. Zorgen over de 

toekomst, maar vooral zorgen voor een (mooie) toekomst. De adviesraden maken zich zorgen over de 

huidige en toekomstige jonge generaties (0 – 27 jaar) en hun toekomst. 

Lees verder -> 

 

Een nieuwe manier van samenwerken tussen onderwijs en jeugdhulp, datagedreven werken biedt 

kansen! (Sociaalweb) 

Het organiseren van jeugdhulp op school wordt vaak bemoeilijkt door het grijze gebied tussen de wet 

Passend Onderwijs en de Jeugdwet. Een oplossing om het grijze gebied iets minder grijs te maken is om op 

een datagedreven manier samen te gaan samenwerken. Data geeft duidelijkheid in het grijze gebied en 

daarmee een heldere basis.  

Lees verder -> 

 

Hoe versterk ik mijn samenwerking met de huisarts? (Nederlands Jeugdinstituut) 

Een goede samenwerking met de huisarts zorgt ervoor dat kinderen en jongeren sneller en dichtbij huis de 

hulp krijgen die ze nodig hebben. Ben jij een wijkteamprofessional die veel samenwerkt met de huisarts? Of 

een jeugdhulpprofessional aanwezig in een huisartsenpraktijk? Lees dan de volgende tips om de 

samenwerking met de huisarts te versterken. 

Lees verder -> 

 

Goede alternatieven voor gesloten jeugdzorg (Binnenlands Bestuur) 

Er moeten op tijd goede alternatieven komen voor de voorgenomen opheffing van de huidige vorm van 

gesloten jeugdzorg. Ervaringsdeskundigen en professionals hebben hier concrete ideeën over, maar maken 

zich zorgen over het uitvoeringsplan en wanneer dat er zal zijn. 

Lees verder -> 

 

3. Juridisch  
 

Derdenbedingactie pgb: intrekken goedkeuring per 1 april (VNG) 

Per 1 april wordt het derdenbeding verplicht voor zorgovereenkomsten binnen de Jeugdwet en Wmo. Het 

derdenbeding beschermt de pgb-houder bij oneigenlijk gebruik door de zorgverlener. Door deze afspraak in 

de zorgovereenkomst kan de gemeente onterechte betalingen direct bij de zorgverlener terugvragen. 

Lees verder -> 
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Jeugdwet is tot 23 jaar en niet tot 18 (Sociaalweb) 

Er bestaat binnen de overheid, en dan met name binnen de 344 gemeentes, de hardnekkige misvatting dat 

de Jeugdwet standaard tot 18 jaar zou gelden. Daarna zou er dan in bijzondere omstandigheden een 

verlenging van de Jeugdwet zou kunnen worden ingezet, maar in alle andere gevallen zou dan een andere 

wet, zoals bijvoorbeeld de Wmo, “voorliggend” zijn. 

Lees verder -> 

 

Wijziging woonplaatsbeginsel: een eerlijk beeld van jeugdzorginstellingen (Sociaalweb) 

De wijziging van het woonplaatsbeginsel in de jeugdwet is een feit. Het afgelopen jaar heeft in het teken 

gestaan van de wijziging waar we ons met z’n allen zo goed mogelijk op hebben geprobeerd voor te 

bereiden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Onduidelijkheden bleven en af en toe voelden zorginstellingen 

zich speelbal tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ gemeenten.  

Lees verder -> 

 

4. Schoolmaatschappelijk werk  
 

Helderheid rond passend onderwijs (Rijksoverheid) 

De handreiking 'Helderheid rond passend onderwijs' geeft een overzicht van de belangrijke informatie over 

passend onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen.  

Lees verder -> 

 

VNG gaat uitkomsten onderzoek leerlingenvervoer bespreken (Rijksoverheid) 

De kwaliteit van het leerlingenvervoer kan beter. Tot die conclusie komt Ouders & Onderwijs, die onderzoek 

deed naar de ervaringen van ouders met leerlingenvervoer. De VNG gaat de uitkomsten bespreken met 

gemeenten. 

Lees verder -> 

 

5. Toegang  
 

Triage bij de toegang tot hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein (Movisie) 

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugd- en Participatiewet. 

Elke gemeente heeft een eigen manier gevonden voor het inrichten van het sociaal domein en daarbinnen 

de toegang tot hulp en ondersteuning. 

Lees verder -> 
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