
 

 
 

 

 

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  
 

Onduidelijkheid over 0,5 miljard bezuiniging jeugdhulp  

Dinsdag 26 april is door de ministerraad besloten dat de omstreden 0,5 miljard extra bezuiniging 

op jeugdhulp niet langer bij gemeenten wordt gehaald 

Lees verder -> 

 

Wachtlijsten jeugdzorg kunnen korter, maar verdwijnen niet  

De wachtlijsten in de jeugdzorg kunnen korter, maar zullen niet verdwijnen. Wie dat denkt, houdt 

vast aan een illusie, zeggen deskundigen die zich bezighouden met de wachtlijstproblematiek. 

Lees verder -> 

 

Openingszet herstart Hervormingsagenda Jeugd 

Waar gemeenten en rijk niet meer met elkaar praten over de hervormingsagenda jeugd, hebben 

zorgaanbieders, cliënten en professionals op eigen houtje een voorzet gemaakt om tot een beter 

jeugdhulpstelsel te komen. 

Lees verder -> 

 

Jeugdzorg Nederland en vakbonden bereiken onderhandelaarsakkoord  

De werkgevers en werknemers in de jeugdzorg hebben afspraken gemaakt voor een nieuwe cao. 

Na meer dan een jaar intensief onderhandelen, een ultimatum en diverse stakingen en 

manifestaties is er een overeenkomst voor drie jaar gesloten. 

Lees verder -> 

 

Cliënten, professionals en aanbieders werken verder aan betere jeugdhulp  

De afgelopen maanden hebben zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionals 

verder gewerkt aan verbetervoorstellen voor het jeugdhulpstelsel. Deze ‘driehoek’ heeft een 

inhoudelijke agenda opgesteld, die dient als uitnodiging aan de overheid voor een doorstart van 

de transformatie van de jeugdhulp. 

Lees verder -> 

 

Jeugdzorg passeert VWS en VNG met eigen hervormingsagenda  

De impasse tussen het kabinet en de gemeenten verergert de problemen in de jeugdzorg”, zegt 

Frank Bluiminck, directeur van de VGN, namens een samenwerking tussen aanbieders, 

professionals en cliënten. Het veld maakte bij gebrek aan een regerende overheid zelf een 

Hervormingsagenda jeugdzorg genaamd ‘Onze jeugd verdient beter’. 

Lees verder -> 
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Berenschot: reële tarieven nodig voor goede kwaliteit jeugdzorg  

De grote verschillen tussen gemeenten bij de inkoop van jeugdzorg leiden tot hoge 

administratieve lasten en bemoeilijken de discussie over kostprijzen en tarieven. Daarom pleit 

Berenschot in de onlangs gepresenteerde update van de ‘Handreiking Kostprijzen Jeugdwet’ voor 

meer standaardisatie. 

Lees verder -> 

 

2. Hulp en ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders  
 

Om het volgende artikel te lezen heb je een abonnement op Zorg+Welzijn nodig: 

 

Andere aanpak in gesloten jeugdzorg: ‘Een kind in nood laat je niet alleen’  

De gesloten jeugdzorg ligt sterk onder vuur. De Koppeling, een JeugdzorgPlus instelling in 

Amsterdam, is een van de instellingen die de werkwijze stevig heeft gewijzigd.  

Lees verder -> 

 

Aantal jongeren in JeugdzorgPlus neemt verder af  

Het aantal plaatsingen in 2021 in instellingen voor JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) is met 14% 

gedaald ten opzichte 2020. Dat blijkt uit de jaarlijkse plaatsingsgegevens JeugdzorgPlus.  

Lees verder -> 

 

Klachtafhandeling jeugdbescherming moet beter  

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman zien al langer knelpunten in de 

klachtenafhandeling binnen de jeugdbescherming. Zo is het voor kinderen met klachten moeilijk 

om hun weg te vinden.  

Lees verder -> 

 

Steunteam voor toeslagenouders met uithuisplaatsing begint  

Gedupeerden van de affaire met de kinderopvangtoeslag bij wie door de overheid een kind uit 

huis is gehaald, kunnen vanaf 4 april terecht bij een landelijk ondersteuningsteam. 

Lees verder -> 

 

Extra ondersteuning gedupeerde ouders met uithuisgeplaatste kinderen  

Gedupeerden van de toeslagenaffaire van wie de kinderen uit huis zijn geplaatst, krijgen extra 

ondersteuning. Vanaf 4 april is voor hen een onafhankelijk landelijk ondersteuningsteam 

beschikbaar. 

Lees verder -> 

 
Richtlijn 'Samen beslissen' aangepast 

De richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp is aangepast. In de nieuwe versie 

komt de kern van het samen beslissen als basishouding veel prominenter naar voren. Ook is de 

leesbaarheid van de richtlijn verbeterd. 

Lees verder -> 
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