
 

 
 

 

 

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  
 
Ook reikwijdte jeugdzorg is pijnpunt hervormingsagenda (Binnenlands Bestuur) 

Vooral 'ongefundeerde bezuinigingen' en onduidelijkheid over wat er straks wel en niet onder jeugdzorg 

valt, staan een akkoord over de Hervormingsagenda Jeugd in de weg. Dat schrijft de VNG in haar brief aan 

de leden. 

Lees verder -> 

 

Alarm over dakloosheid jongeren (Movisie) 

Steeds meer mensen worden dakloos, en vooral jongeren verliezen vaker het dak boven hun hoofd. Het 

aantal jonge daklozen steeg met ongeveer 50 procent, volgens Het Leger des Heils. De organisatie slaat 

alarm. De Ministeries VWS, SZW en BZK lanceren op 5 december 2022 een aanpak voor het probleem 

tijdens een landelijke bijeenkomst waaraan ook Movisie meewerkt. 

Lees verder -> 

 

Gezamenlijk beleid nodig voor huisvesting jongvolwassenen (VNG) 

Met de handreiking ‘Samenwerken aan woonzorgvoorzieningen voor jongeren in een kwetsbare positie’ 

geeft de VNG handvatten om tot een gezamenlijke programmeringsstrategie te komen voor de huisvesting 

van jongvolwassenen in de leeftijd 16-27 in een kwetsbare positie. 

Lees verder -> 

 

Oplossing voor crisis in de jeugdbescherming lijkt ver weg (Binnenlands Bestuur) 

Het commissiedebat in de Tweede Kamer over de jeugdbescherming maakte donderdag duidelijk dat de 

crisis in de jeugdbescherming voorlopig niet is opgelost. 

Lees verder -> 

 

Staatssecretaris grijpt niet ‘van bovenaf’ in bij problemen jeugdzorg (Jeugdzorg Nederland) 

De Tweede Kamer is en blijft kritisch op het gebrek aan voortgang in het oplossen van de problemen in de 

jeugdzorg, zo bleek tijdens het begrotingsdebat over jeugdzorg vandaag. Die problemen zijn groot, maar de 

vertraagde Hervormingsagenda Jeugd met oplossingen (die al op 1 januari 2022 gereed had moeten zijn) is 

er nog steeds niet. 

Lees verder -> 

 

Focus op structurele oplossingen jeugdbescherming (VNG) 

Zorg voor versnelling en intensivering van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, en los de 

acute problematiek bij de gecertificeerde instellingen op met een reëel landelijk tarief. Deze punten geven 

wij mee aan de Kamer voor het debat Jeugdbescherming op 24 november. 

Lees verder -> 
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Toekomstplannen alléén lossen de jeugdzorgproblemen van vandaag niet op (Jeugdzorg Nederland) 

De complexe en specialistische jeugdhulp voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen dreigt aan een 

stelselinfarct te bezwijken. Dat baart me grote zorgen. Tegelijkertijd lijkt er ook goed nieuws te zijn, want er 

bestaat, zeker op hoofdlijnen, best brede overeenstemming over wat er moet gebeuren om in de toekomst 

tot een veel beter werkend stelsel te komen. 

Lees verder -> 

 

Jeugdbescherming staakt landelijk overlegcircus (Jeugdzorg Nederland) 

De Nederlandse jeugdbeschermingsorganisaties hebben gezamenlijk besloten om deelname aan 

overleggen en bijeenkomsten met de landelijke overheid en de daaraan verbonden instituties tot het einde 

van het jaar op te schorten.  

Lees verder -> 

 

Meer regie en middelen nodig voor verantwoorde afbouw JeugdzorgPlus (Jeugdzorg Nederland) 

De JeugdzorgPlus heeft nu meer middelen nodig om zorg te kunnen blijven leveren aan de meest kwetsbare 

jongeren en ondertussen te werken aan alternatieven zodat de gesloten jeugdhulp in 2030 afgebouwd kan 

zijn. De afbouw van de JeugdzorgPlus vraagt om sterke landelijke regie, om te voorkomen dat jongeren 

tussen wal en schip vallen. 

Lees verder -> 

 

'De gesloten jeugdzorg wordt ondoordacht afgebouwd' (Binnenlands Bestuur) 

De gesloten jeugdzorg wordt te snel afgebouwd zonder dat er goed zicht is op de gevolgen. Hierdoor 

verkeert een deel van de gespecialiseerde jeugdzorg in de gevarenzone. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over Stand van zaken jeugdzorg (Rijksoverheid) 

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeren de Tweede 

Kamer over Stand van zaken jeugdzorg. 

Lees verder -> 

 

Jeugdbescherming: nú maatregelen nodig (Jeugdzorg Nederland) 

Vandaag verscheen de nieuwe brief van minister Weerwind over de aanpak van de crisis in de 

jeugdbescherming, nadat de Tweede Kamer twee maanden geleden zeer kritisch was over zijn eerste plan 

van aanpak. Jeugdzorg Nederland maakt zich grote zorgen nu ook in deze nieuwe brief nauwelijks concrete 

maatregelen voor de korte termijn staan. Bestuurslid Arina Kruithof van Jeugdzorg Nederland: ‘Er is sprake 

van een crisissituatie in de jeugdbescherming. 

Lees verder -> 

 

Wijkteam krijgt grote rol in de jeugdbescherming (Binnenlands Bestuur) 

Om de hardnekkige problemen in de jeugdbescherming op te lossen willen het rijk en de VNG versneld een 

ingrijpende hervorming doorvoeren. Dit heeft grote gevolgen voor de lokale wijkteams. ‘Een vast gezicht van 

het wijkteam blijft straks altijd bij een gezin betrokken, ook als er een jeugdbeschermingsmaatregel wordt 

uitgesproken.’ 

Lees verder -> 
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Extra maatregelen voor acuut betere jeugdbescherming (Jeugdzorg Nederland) 

Het kabinet gaat extra maatregelen nemen om op korte termijn de druk op de jeugdbescherming te 

verlichten. Concreet richten zij zich op het verlichten van de werkdruk voor professionals, een 

voorrangsregeling voor de meest kwetsbare kinderen en het voorkomen dat kinderen uit gezinnen met 

ernstige problemen een kinderbeschermingsmaatregel opgelegd krijgen. Met zo’n maatregel van de 

kinderrechter krijgen gezinnen verplicht hulp bij de opvoeding. Dit zijn noodzakelijke stappen om voor een 

acuut betere jeugdbescherming te zorgen. 

Lees verder -> 

 

VNG benadrukt noodzaak tot versnelling Toekomstscenario (VNG) 

Het is code zwart, zo meldde onder andere FNV Jeugdbescherming in een commissiedebat voor 

jeugdbescherming. Naast de raad van de kinderbescherming, jeugdzorgorganisaties en 

ervaringsdeskundigen sprak Marcelle Hendrickx namens de VNG: 'De manier waarop we onze kinderen en 

jongeren beschermen moet snel beter'. 

Lees verder -> 

 

'Voorrang voor kinderen met jeugdbescherming' (Binnenlands Bestuur) 

Door de problemen in de jeugdzorg moeten keiharde keuzes worden gemaakt tussen kinderen die wel en 

geen jeugdzorg krijgen, vinden experts. Kinderen die een jeugdbeschermingsmaatregel krijgen opgelegd, 

moeten voorrang krijgen, vinden onder anderen hoogleraar jeugdrecht Mariëlle Bruning en rechter en 

universitair rechtendocent Bart Tromp. De politiek moet daarnaast overwegen vechtscheidingen uit de 

jeugdzorg te halen, stelden beiden in een gesprek met de Tweede Kamer over de problemen in de 

jeugdbescherming. ' 

Lees verder -> 

 

2. Hulp en ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders  
 
Gezinnen gaan de zorg voor hun pleegkind delen (Binnenlands Bestuur) 

Midden-Holland start als eerste Nederlandse jeugdzorgregio met een nieuwe vorm van pleegzorg waarbij 

meerdere pleeggezinnen nauw met elkaar samenwerken. 

Lees verder -> 

 

Kinderen verliezen vertrouwen in volwassenen om problemen op te lossen (De Kinderombudsman) 

Vandaag presenteert de Kinderombudsman de resultaten van een groot tweejaarlijks onderzoek. We 

vroegen 2.350 kinderen (8 tot 18 jaar) hoe het met ze gaat en welk cijfer ze hun leven geven. De meeste 

kinderen zijn gelukkig, al zijn er grote verschillen per provincie.  

Lees verder -> 

 

Hoe blij kinderen zijn verschilt per provincie (Binnenlands Bestuur) 

Kinderen in Friesland, Groningen en Limburg zijn minder tevreden over hun leven dan kinderen uit Drenthe 

en Overijssel. Van alle kinderen in Nederland geeft ruim 13 procent zijn leven een onvoldoende. 

Lees verder -> 
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In 1 procent van de buurten heeft kwart van jeugdcriminaliteit plaats (Binnenlands Bestuur) 

In de meeste Nederlandse buurten komt jeugdcriminaliteit niet of nauwelijks voor, wijst onderzoek van het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) uit. Een kwart heeft plaats in 1 procent van 

de buurten, en 64 procent in 10 procent van de buurten. 

Lees verder -> 

 

6 op 10 jongeren bezorgd over stijgende prijzen en geldproblemen (Unicef) 

6 op de 10 jongeren in Nederland zegt zorgen te hebben door het stijgen van de prijzen in het afgelopen 

jaar. Ook geeft 1 op de 5 jongeren aan thuis met geldzorgen te maken te hebben. Dat veroorzaakt bij deze 

jongeren stress, frustratie, boosheid en verdriet. Ruim een kwart (28 procent) van die jongeren praat daar 

met niemand over. 

Lees verder -> 

 

'Leges voor gastouders moeten omlaag' (Binnenlands Bestuur) 

Sociale Zaken roept gemeenten op om de leges voor gastouders te verlagen. Het ministerie noemt het ‘een 

zorgelijke trend’ dat de leges in sommige gemeenten zo hoog zijn, dat gastouders afhaken. 

Lees verder -> 

 

Jongvolwassenen voor het eerst lager persoonlijk welzijn dan 25-plussers (CBS) 

In 2021 daalde bij jongvolwassenen het aandeel met een hoog persoonlijk welzijn. Hierdoor hadden zij voor 

het eerst sinds de start van de meting minder vaak een hoog welzijn dan 25-plussers. Het persoonlijk welzijn 

van jongeren nam het meest af op het gebied van vertrouwen in instituties, het sociale leven en 

gezondheid. Dat meldt het CBS op basis van het Jaarrapport Jeugdmonitor 2022. 

Lees verder -> 

 

Minder overgewicht en obesitas onder kinderen met hoogopgeleide ouders (CBS) 

In 2018 tot en met 2021 had 12 procent van de kinderen van 2 tot 12 jaar overgewicht en 3 procent ernstig 

overgewicht (obesitas). 6 procent van de kinderen tot 12 jaar werd blootgesteld aan tabaksrook 

binnenshuis. Overgewicht, obesitas en blootstelling aan tabaksrook kwamen minder voor onder kinderen 

met hoogopgeleide ouders dan onder kinderen met laagopgeleide ouders. 

Lees verder -> 

 

Sport en bewegen als lichtpuntje voor jeugd in armoede (Sociale vraagstukken) 

Sport en beweging kunnen voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede een middel zijn om even 

de stress of moeilijkheden van thuis vergeten. Jamilla Vervoort van Kenniscentrum Sport & Bewegen legt uit 

hoe dat werkt. 

Lees verder -> 

 

Dalende hoeveelheid nieuwe pleegouders leidt tot grote zorgen (Jeugdzorg Nederland) 

Het gaat niet goed met het aantal beschikbare pleegouders. Er is al een aantal jaren sprake van een afname 

van het aantal nieuwe pleegouders. Tegelijkertijd is de vraag naar pleegzorg nog altijd groter dan het 

aanbod van beschikbare pleegouders. Daardoor neemt het tekort langzaam, maar gestaag toe. 

Zorgwekkend. Des te meer omdat de huidige onrust en onzekerheid in de samenleving toenemen door 

verschillende crises, zoals de wooncrisis, de energiecrisis en buitenproportionele inflatie. 

Lees verder -> 
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