Aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Per e-mail via: cie.vws@tweedekamer.nl

Den Haag, 16 november 2022

Geachte leden van de vaste Kamercommissie VWS, woordvoerders jeugd,
Op 21 november aanstaande heeft u als woordvoerder Jeugd de kans de hervormingen in het
jeugdstelsel een stap dichterbij te brengen. Voor ons als professionals zijn deze hervormingen
essentieel om ons werk goed te (kunnen) doen.
Onze drijfveer als professionals is om ons werk met kinderen, jongeren en gezinnen goed en steeds
beter te doen. Dat doen we samen met deze cliënten en hun ouders en het kan alleen als de
randvoorwaarden op orde zijn. Dag in dag uit hebben wij als jeugdprofessionals in de praktijk te
maken met brandende kwesties in de passende zorg voor jeugdigen die hulp, bescherming en
veiligheid nodig hebben.
Als samenwerkende beroepsverenigingen jeugd (SBJ) vinden wij dat in de concepthervormingsagenda een aantal goede inhoudelijke richtingen wordt ingeslagen waar het
gedecentraliseerde stelsel zich naar toe moet bewegen. We kunnen niet langer wachten met de
implementatie ervan; daarvoor hebben wij uw hulp dringend nodig. Deze oproep doen wij ook in een
aparte brief samen met de veldpartijen (de ‘driehoek’) van samenwerkende clientorganisaties, de
branches gespecialiseerde zorg voor jeugd (BGZJ) en wij als samenwerkende beroepsverenigingen.
In deze brief vragen wij nadrukkelijk aandacht voor enkele specifieke punten.
De volgende inhoudelijke richtingen zien wij als SBJ graag op korte termijn opgepakt:
• Betere samenwerking met het brede sociaal domein (armoede, huisvesting, onderwijs,
jeugdgezondheidszorg, scheidingsproblematiek) en een gevarieerd zorglandschap van zowel
vrijgevestigde aanbieders als grotere zorgorganisaties. Daarbij is goede triage met de juiste
(o.a. ontwikkelingspsychologische) expertise aan de voorkant van het hulpverleningsproces
een randvoorwaarde. Alleen dán kan onderscheid worden gemaakt tussen de kinderen die
echt gespecialiseerde, individuele zorg nodig hebben en kinderen die beter zijn geholpen via
lichte, nabije zorg in het sociale domein. Uiteindelijk werken we zo toe naar
netwerkjeugdhulp, in lijn met de netwerkzorg zoals ook beoogd binnen het integraal
zorgakkoord (IZA).
• Betere landelijke kwaliteitsafspraken waar gemeenten, professionals (en
beroepsverenigingen) en zorgaanbieders zich aan binden en zich ook committeren, zodat we
gezamenlijk een leer- en verbetercyclus op al deze niveaus introduceren.
• Bevorderen samenwerking in (robuuste) zorgregio’s voor de bovenlokale specialistische zorg
en landelijk inkoop voor wat de regio ontstijgt. Dat versimpelt de inkoop en helpt om de
administratieve lasten voor professionals terug te dringen. Vraag hierbij is waarom het
wetsvoorstel dat al lang in voorbereiding is en de daarbij behorende amvb over zorgvormen
nog steeds niet is ingediend.
• Zorgvuldige afbouw van residentiële jeugdzorg. Dat vraagt om goede diagnostiek als
uithuisplaatsing echt nodig is en nieuw aanbod alleen inzetten als het (bewezen) verbetering
in kwaliteit oplevert. Stimuleer de uitwisseling van kennis en ervaring tussen gemeenten
onderling en met de expertisecentra.
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We kunnen niet langer wachten met het bewegen naar een werkbaar stelsel en enkele onderwerpen
uit de Hervormingsagenda kunnen al op korte termijn worden opgepakt. We moeten gezamenlijk
werken aan kwaliteit en investeren in onderzoek. Het rapport van de Gezondheidsraad over
eetstoornissen geeft goed aan hoe de kwaliteit van de jeugdhulp is te bevorderen: kennis baseren op
wetenschappelijke onderzoek en voorbereiden van een landelijke aanpak die doorwerkt in de lokale
praktijk en zo inspeelt op wat werkt. Zodat we bereiken dat niemand nog doet wat niet werkt.
Wij vragen u daarom de staatssecretaris op te roepen deze inhoudelijke bewegingen vandaag nog in
gang te zetten en samen met de decentrale overheden, te zorgen dat zo snel als mogelijk de kaders
helder zijn waarbinnen de hervormingsagenda tot stand kan komen zodat deze ook écht de
beweging in gang kan gaan zetten. Wij onderschrijven van harte het aanvullend briefadvies van de
SER-commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg ‘Tastbaar beleid voor de Jeugdzorg’ om niet
langer te wachten met de realisatie van het eerder uitgebrachte jeugdzorgadvies ‘Van systemen naar
mensen’. Ook het aanstellen van een coördinerend bewindspersoon vinden wij een goede gedachte.
Wij rekenen op uw steun. Het wetgevingsoverleg is een dag na de Internationale Dag voor de
Rechten van het Kind. Het zou een mooi gebaar zijn als u heldere signalen afgeeft aan de kinderen en
ouders die afhankelijk zijn van goede jeugdhulp. En aan de professionals die zich afvragen waarom
het zo lang duurt met beloofde verbeteringen in het jeugdstelsel.
Op alle genoemde punten zijn wij zeer bereid nader van gedachten te wisselen.
Wij wensen u een goede vergadering en verblijven,
Met vriendelijke groet,
Vertegenwoordigers van de samenwerkende beroepsverenigingen jeugd1,
Arne Popma (NVvP)
a.popma@amsterdamumc.nl

Vera Naber (NIP)
vera.naber@psynip.nl
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SBJ: Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), Beroepsvereniging Verpleegkundigen en
Verzorgenden Nederland (V&VN), Beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk (Bv Jong), Federatie
Vaktherapeutische Beroepen (FVB), Jeugdartsen Nederland (AJN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV),
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), Nederlands Instituut van
Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), Nederlandse
Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).
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