
 

 
 

 

 

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  
 
Arbitrage als advies een ‘wassen neus’ (Binnenlands Bestuur) 

De arbitragezaak over het jeugdzorgbudget heeft het nut aangetoond van het middel arbitrage voor 

gemeenten. Het rijk had jaren verzuimd gemeenten voldoende budget te geven voor de uitvoering van de 

Jeugdwet en zij moesten extra miljarden krijgen, aldus die arbitragecommissie. 

Lees verder -> 

 

'Zorg dat je partijen in de jeugdzorg mee hebt' (Binnenlands Bestuur) 

Als goede sturing door gemeenten ontbreekt, trekken jeugdzorgorganisaties eerder hun eigen plan. Uit 

angst de grip te verliezen reageren veel gemeenten hier op met nóg meer regels. De boodschap is duidelijk: 

wie betaalt bepaalt. ‘Deze aanpak werkt echter alleen maar averechts’, zegt Beatrijs Jansen die onlangs 

promoveerde op de sturing door gemeenten van jeugdzorgorganisaties. 

Lees verder -> 

 

Een eigen bijdrage in de Jeugdwet (Schulinck) 

Is het invoeren van een eigen bijdrage in de Jeugdwet een goed idee? Het kabinet zoekt naar manieren om 

geld te besparen in de jeugdzorg. Het invoeren van een eigen bijdrage in de Jeugdwet is een vaak genoemde 

maatregel. Hier is felle kritiek op. Is dit terecht? 

Lees verder -> 

 

Belang van het kind bij huisuitzetting (Schuldinfo) 

Volgens het Kinderrechtenverdrag moet de overheid, particuliere instellingen met een maatschappelijk 

belang en rechtelijke instanties bij de besluitvorming de belangen van het kind als eerste in overweging 

nemen. 

Lees verder -> 

 

VNG werkt mee aan extra bezuiniging jeugdzorg (Binnenlands Bestuur) 

De VNG wil onder voorwaarden meewerken aan de plannen van het rijk om structureel 511 miljoen extra te 

bezuinigen op de jeugdzorg. Deze plannen moeten voor gemeenten goed uitvoerbaar zijn en mogen de 

Hervormingsagenda Jeugd niet belemmeren. 

Lees verder -> 

 

Hervormingsagenda Jeugd komt weer in beweging (Binnenlands Bestuur) 

Dit najaar wordt de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 vastgesteld, half november moet de 

hoofdlijnenagenda klaar zijn. Gemeenten betalen - onder protest - zelf voor de uitvoeringskosten van de 

agenda. 

Lees verder -> 
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Minder hulp voor jongeren met complexe problemen (Binnenlands Bestuur) 

Jongeren met complexe problemen die door de rechter behandeling krijgen opgelegd, krijgen die hulp 

vervolgens steeds vaker niet. Of veel te laat. De kans dat zij opnieuw een – soms ernstig – delict plegen 

neemt hierdoor toe. 

Lees verder -> 

 

Invulling doorstart Hervormingagenda Jeugd (VNG) 

Nu het kabinet heeft besloten zelf het risico te dragen voor de extra bezuiniging van € 511 miljoen op de 

jeugdhulp, ontstaat ruimte voor een doorstart van de Hervormingsagenda Jeugd. Op basis van de eerder 

opgestelde bouwstenen, wordt in de periode tot medio november een hoofdlijnenagenda ontwikkeld. 

Lees verder -> 

 

 

2. Hulp en ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders  
 

Corona funest voor liefdes- en seksleven van jongeren (Sociale vraagstukken) 

Corona had grote invloed op ons leven: scholen gingen dicht, het uitgaansleven stopte en sociale contacten 

werden tot een minimum beperkt. Wat betekende dit eigenlijk voor het seksleven van jongeren? Rutgers en 

Soa Aids Nederland zochten het uit. 

Lees verder -> 

 

Ouders en kinderen beter betrekken bij afweging over uithuisplaatsing (IGJ) 

Feitenonderzoek dat wordt gedaan voorafgaand aan een gedwongen uithuisplaatsing van een kind is niet 

altijd en niet op alle onderdelen zorgvuldig genoeg. Professionals in de jeugdbescherming geven niet 

genoeg mondelinge en schriftelijke onderbouwing waarom een uithuisplaatsing nodig is. 

Lees verder -> 

 

Nibud: Wees mild als jongere geldzaken niet op orde heeft (Nibud) 

Versterk kennis en vaardigheden, maak het gemakkelijk om de goede dingen te doen en wees mild als dat 

even niet lukt. Dat zijn de aanbevelingen van het Nibud naar aanleiding van het Nibud-onderzoek 

Geldstress bij jongeren. 

Lees verder -> 

 

Minder nieuwe pleegouders in 2021 (Jeugdzorg Nederland) 

In 2021 zijn 2.297 nieuwe pleegouders ingeschreven. Dat is 13% minder in vergelijking met 2020. Daardoor 

is het tekort aan pleegouders groter geworden. Deze cijfers komen uit de Factsheet Pleegzorg 2021 van 

Pleegzorg Nederland, onderdeel van de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. 

Lees verder -> 

 

Jongeren haalden tijdens de lockdown mentale steun uit app (Erasmus MC) 

Een app waarin jongeren challenges doen en dagelijks invullen hoe ze zich voelen, heeft hen geholpen 

tijdens de lockdown in coronatijd. Bij de helft van de gebruikers steeg na gebruik hun emotioneel 

welbevinden. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. 

Lees verder -> 
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