Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. de informateur, mw. drs. E.I. Schippers
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Geachte mevrouw Schippers,
De Transitie Autoriteit Jeugd en de Kinderombudsman constateren dat in de komende
kabinetsperiode een forse inzet nodig is om de transformatie van de jeugdhulp te laten
slagen. Zij pleiten voor extra investeringen, een stevigere regierol voor het rijk en
maatregelen om de grootste knelpunten weg te nemen. De branches Jeugdzorg Nederland,
GGZ Nederland, VGN en VOBC, in samenwerkingsverband BGZJ – Branches
(Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd, onderschrijven de aanbevelingen van de Transitie
Autoriteit Jeugd en de Kinderombudsman van harte. Wij doen u daarbij graag vijf concrete
suggesties:
1. Stop de doorgeschoten aanbestedingsplicht
Gemeenten en aanbieders worstelen samen met de vraag hoe de gewenste transformatie
gecombineerd kan worden met een traject van aanbesteden. Door de verplichte Europese
aanbestedingen stagneert gedurende een langere periode de zo belangrijke dialoog tussen
aanbieders en gemeenten. Dit kan nooit de bedoeling van de Jeugdwet zijn geweest. Schort
de aanbestedingsplicht een jaar op en gebruik dat jaar om samen (Rijk, VNG & branches)
naar structurele oplossingen te zoeken.
2. Draai de bezuiniging van 2017 structureel terug
De transformatie zal naar verwachting leiden tot betere hulp en tot besparingen in het
systeem. Die besparingen zijn echter bij de start van het proces al ingeboekt. De
transformatie komt onvoldoende van de grond en dus gaan de bezuinigingen direct ten koste
van de zorg. De kost gaat voor de baat uit: een succesvolle transformatie vraagt om extra
investeringen. Het geeft gemeenten en aanbieders enige ruimte als de laatste bezuiniging
van 150 miljoen euro (in 2017) structureel wordt teruggedraaid. Daarnaast zou een tijdelijke
extra impuls het proces fors kunnen versnellen.
3. Minder administratieve lasten door uniformering
Door VNG en branches zijn in het programma i-Sociaal Domein drie inkoopmodellen
uitgewerkt in standaardartikelen voor contracten, verantwoording en facturering. Als alle
gemeenten en aanbieders gebruik maken van deze standaarden, dan vermindert de
bureaucratie fors. Staatssecretaris Van Rijn werkt aan een wetsvoorstel om het gebruik van
deze standaarden dwingend op te leggen. Dit wetsvoorstel moet snel tot wet worden
verheven, gecombineerd met een voorstel voor de invoering in de praktijk.
4. Houd de 42 jeugdhulpregio’s in stand
Ten behoeve van een robuuste organisatie van de specialistische jeugdhulp is het
noodzakelijk dat de gekozen structuur van 42 jeugdhulpregio’s goed functioneert.
Samenwerking en visievorming binnen en tussen de 42 jeugdhulpregio’s is op veel plekken

echter nog onvoldoende ontwikkeld; daarnaast zijn sommige jeugdhulpregio’s inmiddels aan
het desintegreren en is een aantal jeugdhulpregio’s al uit elkaar gevallen. Deze ontwikkeling
dient te worden gestopt en regio’s die inmiddels niet meer in gezamenlijkheid optreden
zouden sterk moeten worden aangemoedigd om dit weer op te pakken.
VNG en branches werken aan een plan voor het zorglandschap. Zonder een stabiele, goed
functionerende regiostructuur heeft dit plan echter een te wankel fundament. Bij de
stelselverantwoordelijkheid van het Rijk hoort het garanderen van een werkbare
regiostructuur.
5. Ontwikkel modellen voor bovenregionale samenwerking
Naast het behoud van de 42 regio’s en het goed functioneren van de regio’s zelf heeft de
totstandkoming van bovenregionale samenwerking, dus samenwerking tussen de regio’s,
dringend extra stimulans nodig. Voor een aantal vormen van jeugdhulp geldt dat de aard van
de hulp erg specialistisch is en dat slechts een klein aantal jongeren van deze hulp gebruik
maakt. In de praktijk wordt deze hulp enerzijds onvoldoende ingekocht door
jeugdhulpregio’s, anderzijds is het zo dat inkoop op regionaal niveau tot ongewenste
versnippering leidt. Bovenregionale samenwerking bij inkoop van deze vormen van
jeugdhulp is de aangewezen weg, maar deze samenwerking komt nauwelijks tot stand. Ook
de TAJ wijst op de noodzaak van regie op de inkoop van deze specialistische functies. Een
alternatief is landelijke inkoop van deze functies. Ook functies als De Kindertelefoon en het
vertrouwenswerk AKJ kunnen het beste landelijk ingekocht worden.
Wij hopen van harte dat u onze suggesties mee wilt nemen in de formatiebesprekingen. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Nicolet Epker. Tel. 06-50969138 of per email:
nicolet.epker@jeugdzorgnederland.nl
Met vriendelijke groet,
namens de Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd,

Nicolet Epker
Algemeen directeur Jeugdzorg Nederland
Voorzitter directeurenoverleg Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd:
Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC

2

