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Over deze kaart
Deze kaart biedt een overzicht van de meest relevante 
plannen en visies over de toekomst van de jeugdhulp. 
Deze kaart bestaat uit twee delen en is gemaakt door 
De Argumentenfabriek op basis van de onderliggende 
rapporten, adviezen, reflecties en notities.

Informatiekaart plannen en visies jeugdhulp

Jeugdsprong

Op de groei

Financiële 
beheersbaarheid 

Jeugdwet

Waar is dit rapport primair op gericht?

Beperken van de uitgaven aan de jeugdhulp en beheersbaarder maken van het stelsel.
Dit rapport bespreekt 23 maatregelen uitgewerkt in ‘fiches’ met waar mogelijk de financiële gevolgen erbij. 

Wie zijn de afzenders van dit rapport?

VNG, VWS, BZK, Financiën, JenV

Wat zijn de belangrijkste boodschappen uit dit rapport?

Het rapport legt drie fundamentele stelselkeuzes voor aan de landelijke politiek.
Baken de reikwijdte van de Jeugdwet duidelijker af door aan te geven wat onder de jeugdplicht van gemeenten valt en wat 
het gewenste voorzieningenniveau is.
Geef gemeenten een duidelijkere rol in de Jeugdwet, zoals weinig beleidsvrijheid met het Rijk als eindverantwoordelijke of 
juist veel uitvoeringsvrijheid voor gemeenten.  
Bepaal of voor specifieke zorg zoals specialistische jeugdhulp of jeugd-ggz gemeenten de uitvoerder zijn of dat dit regionaal 
of centraal moet plaatsvinden.
Verander het stelsel of de uitvoering van de Jeugdwet omdat gemeenten anders structureel meer uitgeven aan jeugdbeleid 
dan ze via het Gemeentefonds ontvangen. 

Waar is deze notitie primair op gericht?

Ieder kind moet thuis optimaal kunnen opgroeien, dat is het langetermijn doel waar deze notitie zich op richt.
Nederland moet een gedegen, rendabel en rechtvaardig plan maken om te komen tot – een op wetenschap gebaseerd –
lerend hulpzorgstelsel.

Wie zijn de afzenders van deze notitie?

De Beweging van 0, een groeiende groep mensen met hart voor de jeugd. 

Wat zijn de belangrijkste boodschappen uit deze notitie?

Maak het 0-doel ‘0 kinderen die niet optimaal thuis opgroeien’ tot het bovenliggende streven van alle jeugdhulpbeleid.
Vorm het preventie- en ondersteuningsaanbod om tot duurzaam en samenhangend landelijk beleid voor mentale 
versterking van jeugd en gezin.
Zet inhoudelijke professionals en cliënten aan het roer daar waar in de jeugdhulp de beslissingen worden genomen.
Maak van de jeugdhulp een lerend systeem dat uit is op voortdurend leren en ontwikkelen op basis van kennis en data. 
Investeer in de nodige sociale, digitale en kennisinfrastructuur die nodig is voor effectieve progressiegerichte samenwerking.

Waar is dit manifest primair op gericht?

Het is een brede publieke taak om ouders te ondersteunen kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden.

Wie zijn de afzenders van dit manifest?

FNV Zorg en Welzijn, Stichting Beroepseer en Public Space

Wat zijn de belangrijkste boodschappen uit dit manifest?

Draai het huidige jeugdzorgstelsel om en zet jeugdhulpverleners, ouders, kinderen en jongeren aan het roer. 
Verminder de druk op de jeugdzorg door ontschotting en preventieve voorzieningen in de samenleving.
Organiseer in elke gemeente een verplichte private non-profit eerstelijnsvoorziening voor jeugdzorg.
Laat de specialistische jeugdzorg voortaan betalen door het Rijk in plaats van gemeenten. 
Richt weer een ministerie van Jeugd & Gezin op.

Samen verder

Waar is dit advies primair op gericht?

Kinderen en gezinnen met complexe problematiek worden op dit moment te laat, niet of nog niet goed geholpen.
Professionals, organisaties en gemeenten hebben zich uitgesproken over mogelijke oplossingen, maar er gebeurt te weinig.

Wie zijn de afzenders van dit advies?

IGJ, de Kinderombudsman, Nationale ombudsman, NZa, RVS

Wat zijn de belangrijkste boodschappen uit dit advies?

Het nieuwe kabinet moet ten minste drie punten prioriteit geven die niet meer acceptabel zijn.
Obstakels zoals contracten, budgetplafonds en tekorten mogen geen reden zijn om kinderen en hun gezin uit te sluiten van 
passende zorg.
Laat zorg en begeleiding niet hinderen door de leeftijdsgrens 18-/18+.
Betrek kinderen en hun gezin bij het bepalen van een aanpak en geef professionals hiervoor handelingsbevoegdheid en -ruimte.
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Waar is deze reflectie primair op gericht?

Reactie op ‘Stelsel in Groei’ van AEF en de voorstellen van de Stuurgroep Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet.
De notitie richt zich op beleidsmakers en stelt de vraag hoe zij kunnen sturen op betere zorg voor de jeugd.

Wie zijn de afzenders van deze reflectie?

NJi

Wat zijn de belangrijkste boodschappen uit deze reflectie?

Voer debat over de mechanismen in de samenleving die leiden tot het hoge jeugdzorggebruik.
Projecteer het hoge jeugdzorggebruik en de groeiende kosten niet op de stelselvorm, maar focus op de transformatieopgave.
Organiseer inkoop die sterk stuurt op kwaliteit en op de doorontwikkeling van lokale teams.
Behoud kennis in de sector door ombouw van het stelsel te reguleren, met instellingsoverstijgende kennisnetwerken en 
behoud van onmisbare aanbieders.
Versterk met rijksbeleid de rol van gemeenten in het sociaal domein en de jeugdzorg.

Waar is dit rapport primair op gericht?

Het Rijk moet gemeenten 1,9 miljard euro betalen in 2022, om de uitgaven aan jeugdzorg te compenseren.
Het nieuwe kabinet moet fundamentele vragen beantwoorden zoals over de reikwijdte van de Jeugdwet en de rol van 
gemeenten bij de uitvoering.
Gemeenten en Rijk maken samen een Ontwikkelagenda voor 2022-2028 met concrete maatregelen en planning voor de 
uitvoering van de Jeugdwet.

Wie zijn de afzenders van dit rapport?

Commissie van Wijzen Rijk

Wat zijn de belangrijkste adviezen uit dit rapport?

Begrens de jeugdhulpplicht tot situaties waarin gebruikelijke zorg niet afdoende is en normaliseer problemen die bij 
opgroeien en opvoeden horen.
Versterk de beleidsvrijheid van gemeenten.
Laat gemeenten meer van elkaar leren.
Ontwikkel, implementeer en volg kwaliteitsstandaarden en laat gemeenten deze standaarden gebruiken als sturingsinstrument.
Overweeg om de landelijke inkoop van specialistische jeugdzorg uit te breiden.

Waar is dit advies primair op gericht?

Jeugdzorg in de brede zin: jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
Het advies bevat aanbevelingen en uitgangspunten voor de korte termijn die binnen het huidige jeugdzorgstelsel kunnen 
worden gerealiseerd.
Het advies signaleert dat er meer fundamentele vragen beantwoord moeten worden om het stelsel grondig te verbeteren.

Wie zijn de afzenders van dit advies?

SER

Wat zijn de belangrijkste boodschappen uit dit advies?

Versterk de inspraak van jongeren bij hulp, ondersteuning en beleid, de autonomie van zorgprofessionals en de expertise  
in lokale teams.
Organiseer continuïteit van zorg, een soepele overgang naar volwassenenzorg en leg de nadruk op preventie en integraal werken.
Laat gemeenten hun rol beter invullen, zoals door een passend schaalniveau voor inkoop en aansturing en betere  
onderlinge samenwerking.
Vereenvoudig en uniformeer administratieve verplichtingen.
Verduidelijk de taken van toezichtsinstanties, vergroot het mandaat van de Jeugdautoriteit en borg het toezicht op de  
rol van en uitvoering door gemeenten.
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