
 

 
 

 

 
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  
 
Zorgen over hervormingsplannen voor de jeugdbescherming  

Om de jeugdbescherming te verbeteren wil het kabinet onder meer de Raad voor de Kinderbescherming, 

Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instellingen samenvoegen tot één regionaal veiligheidsteam. ‘Wij vragen 

ons af of je deze organisaties vanuit rechtsstatelijk oogpunt gezien wel op één hoop kan gooien’, zegt 

directeur Herke Elbers van de Raad voor de Kinderbescherming. 

Lees verder > 

 

Verwijsindex Risicojongeren (VIR): stand van zaken september  

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) heeft op 28 september in een brief aan de Tweede Kamer 

duidelijkheid gegeven over de toekomst van de verwijsindex risicojongeren (VIR). In deze brief schrijft de 

staatsecretaris dat hij de VIR als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet wil schrappen. 

Lees verder -> 

 

Inspecties stoppen verscherpt toezicht  

De jeugdbescherming staat al langere tijd onder druk door structurele problemen en daarom heeft het 

geen zin om de regio's Brabant en Amsterdam/Noord-Holland nog langer onder verscherpt toezicht te 

stellen. Dat melden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid donderdag. 

Lees verder -> 

 

Jeugdzorgregio’s: opgelegde samenwerking knelt  

Ruim een derde van de 43 jeugdzorgregio’s heeft (nog) niet voldaan aan de verplichting een regionale visie 

op te stellen. Dat blijkt uit onderzoek van de Jeugdautoriteit. Deze instantie ziet toe op de continuïteit en 

bedrijfsvoering in de jeugdzorg en faire tarieven. Daarnaast beslecht de autoriteit geschillen tussen 

aanbieders en opdrachtgevers. 

Lees verder -> 

 

Jeugdstelsel te ingewikkeld, bekostiging onvoldoende  

Gemeenten maken zich al langer grote zorgen over de druk op de jeugdbeschermingsketen. Het stelsel is te 

ingewikkeld en de bekostiging niet toereikend. Het rijk, gemeenten en instellingen moeten samen werken 

aan verbeteringen die snel effect bieden. Ook het Toekomstscenario biedt perspectief. 

Lees verder -> 
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2. Hulp en ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders  
 
'Investeer in de mentale weerbaarheid van kinderen'  

De organisaties, verenigd in de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), pleiten in hun brief aan 

alle wethouders jeugd voor preventie en het vroegtijdig signaleren van problemen bij kinderen en jongeren. 

Om het gebruik van de gespecialiseerde jeugdzorg te terug te dringen, adviseren ze om te investeren in de 

‘mentale, fysieke en sociale veerkracht en weerbaarheid’ van kinderen en gezinnen. 

Lees verder -> 

 

De mentale gezondheid van meisjes holt achteruit  

Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van meisjes in Nederland, zo blijkt uit een grootschalig en 

langlopend onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel 

Planbureau. 

Lees verder -> 

 

Ministerie van Financiën start campagne om jongeren te wijzen op risico’s van crypto’s  

Met de campagne 'Slim in Crypto' wil het ministerie van Financiën jongeren informeren over de risico’s van 

crypto’s. Met korte video’s op YouTube, Snapchat en Twitch worden jongeren gewezen op valkuilen en te 

mooie verwachtingen. 

Lees verder -> 
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