
 

 
 

 

 

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  
 
Pleidooi: jongerenakkoord om ongelijkheid aan te pakken (Sociale vraagstukken) 

Veertien adviesraden voor regering en parlement roepen in een gezamenlijke essaybundel samenleving en 

politiek op om te zorgen voor een hoopvolle toekomst voor jongeren. De auteurs van de bijdrage van de 

Raad voor Volksgezondheid & Samenleving willen een jongerenakkoord. In dit artikel lees je hun pleidooi. 

Lees verder -> 

 

Staatssecretaris Van Ooijen: prioriteit voor meest kwetsbare kinderen, marktwerking beperken 

(Rijksoverheid) 

Staatssecretaris van Ooijen (VWS) wil flinke hervormingen in de jeugdzorg doorvoeren om de zorg te 

verbeteren voor kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig hebben. Het goed organiseren van zorg voor 

kinderen met de meest complexe problemen heeft daarbij de hoogste prioriteit. 

Lees verder -> 

 

Tweede Kamer: ‘Tussen hoop en vrees’ (Jeugdzorg Nederland) 

De richting van de voorstellen van het kabinet om de jeugdzorg te hervormen kan, op enkele punten na, op 

brede instemming in de Tweede Kamer rekenen. De Tweede Kamer is wel kritisch dat er in debatten al jaren 

is gehamerd op zowel de problemen als de oplossingen die de bewindspersonen in hun brief noemen. 

Lees verder -> 

 

Jeugdzorgprofessionals niet gerust op hervormingsplannen (Binnenlands Bestuur) 

Branchevereniging Jeugdzorg Nederland en vakbond FNV zijn niet blij met de plannen van staatssecretaris 

Van Ooijen om de jeugdzorg te hervormen. Het idee van een eigen bijdrage is ronduit onacceptabel, vinden 

beide partijen.  

Lees verder -> 

 

Checklist voor effectief jeugdbeleid in coalitieakkoord (Jeugdzorg Nederland) 

Draagt het jeugdbeleid in jouw gemeente bij aan het kansrijk opgroeien voor kinderen en jongeren? Als 

raadslid is dit vaak lastig in te schatten. Om te helpen deze inschatting goed te maken heeft het NJi de 

‘Checklist voor effectief jeugdbeleid in het coalitieakkoord’ gemaakt. 

Lees verder -> 

 

13% van de jongeren heeft jeugdhulp, grote verschillen tussen gemeenten (Divosa) 

13% van de Nederlandse jongeren tot 18 jaar (in totaal 444 duizend personen) kreeg in 2021 een vorm van 

jeugdhulp. De verschillen tussen gemeenten zijn groot. Er zijn gemeenten waar 20% of meer van de 

jongeren jeugdhulp krijgt. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. 

Lees verder -> 

 

 

 

Binnen Kalkhaven 37
3311 JC Dordrecht 

Nieuwsbrief Jeugd   
Nummer 5 – mei 2022  

 

mailto:info@expertisecentrumsociaalwerk.nl
https://www.socialevraagstukken.nl/pleidooi-jongerenakkoord-om-ongelijkheid-aan-te-pakken/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2022/05/13/staatssecretaris-van-ooijen-prioriteit-voor-meest-kwetsbare-kinderen-marktwerking-beperken
https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/tweede-kamer-tussen-hoop-en-vrees/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/verzet-tegen-hervormingsplannen-jeugdzorg
https://www.nji.nl/publicaties/checklist-voor-effectief-jeugdbeleid-in-coalitieakkoord
https://www.divosa.nl/nieuws/13-van-de-jongeren-heeft-jeugdhulp-grote-verschillen-tussen-gemeenten


 

 
 

2. Hulp en ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders  
 

 

Kinderen worden wel degelijk te snel uit huis geplaatst (Sociaalweb) 

Kinderrechter Marieke Engbers schreef vorige week in de Volkskrant dat ze in haar werkzame leven vele 

machtigingen tot uithuisplaatsing heeft afgegeven. Maar, zei ze, nooit vanwege een belastingschuld of een 

conflict met de Belastingdienst.  

Lees verder -> 

 

Rechters luiden noodklok over voortdurende verslechtering van zorg voor kwetsbare kinderen (De 

Rechtspraak) 

De Rechtspraak wil met minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen 

(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in gesprek over de tekortschietende zorg voor kwetsbare kinderen. Dat 

staat in een brief aan de bewindslieden uit maart, waar nog geen formele reactie op is gekomen. 

Lees verder -> 

 

Jonge statushouders hebben ook na 18 jaar begeleiding nodig (Nationale Ombudsman) 

Jongeren die alleen naar Nederland zijn gevlucht (amv's) worden zodra ze 18 jaar zijn teveel aan hun lot 

overgelaten. Hierdoor ontstaat na hun 18e het risico op een opeenstapeling van problemen die een grote 

negatieve impact hebben op het leven van deze jongeren.  

Lees verder -> 

 

Opgroeien in Nederland: wie zijn daarbij betrokken? (Nederlands Jeugdinstituut) 

Iedereen die persoonlijk betrokken is bij kinderen en jongeren maakt deel uit van het netwerk waarin zij 

opgroeien en opgevoed worden. Dat netwerk begint bij hun ouders en breidt zich in de loop van hun leven 

meestal uit via familie en opvang naar leerkrachten, buren en vrijwilligers in de vrije tijd. 

Lees verder -> 

 

Wijkprofessionals: zicht krijgen op online wereld van jongeren (Sociale vraagstukken) 

De digitale leefwereld van jongeren brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor wijkprofessionals in het 

sociaal en veiligheidsdomein. Hoe krijg je als gebiedsgebonden professional bijvoorbeeld zicht op risicovolle 

activiteiten die zich in de grenzeloze online wereld afspelen?  

Lees verder -> 

 

Om het volgende artikel te lezen heb je een premium account voor Zorg+Welzijn nodig: 

 

Hoe het jongerenwerk nog meer kan bijdragen, als misvattingen verdwijnen (Zorg+Welzijn) 

Stijn Sieckelinck, lector Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam, spreekt vandaag zijn Lectorale 

rede uit. Hij noemt het zijn liefdesverklaring aan het jongerenwerk, dat volgens hem nog veel meer kan 

bijdragen aan vraagstukken in jeugdhulp, onderwijs en handhaving. 

Lees verder -> 
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