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Geachte heer Van Rijn,
Met trots presenteren de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd u de handreiking
’Passende zorg en behandeling voor jeugdigen’. Wij zijn van mening dat met behulp van het
in deze handreiking gepresenteerde dynamische model (zie pag. 23 van de handreiking) de
transformatie van de jeugdhulp daadwerkelijk breder vorm kan krijgen. Deze handreiking is
de afgelopen maanden tot stand gekomen vanuit een breed samengestelde landelijke groep
van experts in jeugdhulp1.
De centrale vraag waarover zij zich gebogen hebben luidt:
‘Hoe zorgen we voor een jeugdhulplandschap dat zich in de tijd voortdurend ontwikkelt op
basis van kennis en dat alle jeugdigen in onze samenleving toegang geeft tot de juiste en
best werkzame zorg, op basis van hun ondersteuningsbehoefte, zo dichtbij mogelijk (in de
eigen regio) aangeboden en met zo min mogelijk onderbrekingen?’.
De BGZJ nam de opdracht tot de ontwikkeling van deze visie op zich vanuit het
Programmaplan Zorglandschap specialistische jeugdhulp 2017, waarin VNG en BGZJ
intensief samenwerken. De BGZJ geeft met deze visie invulling aan spoor 2 van het
Programmaplan, ‘De ontwikkeling van robuust opdrachtnemerschap’.
Met dit dynamische model van het zorglandschap voor jeugd willen aanbieders in gesprek
gaan met gemeenten om invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid. In de onderlinge
gesprekken tussen aanbieders en gemeenten is het model goed bruikbaar om te komen tot
een integrale en duurzame regionale visie en kan het functioneren als een leidraad voor de
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(boven)regionale bijeenkomsten zoals benoemd in het programmaplan Zorglandschap
specialistische jeugdhulp 2017. De eerste ervaringen met het aangaan van gesprekken op
basis van dit model zijn positief.
Handreiking
In de handreiking wordt antwoord gegeven op concrete vragen als: Welke betekenis heeft de
taal van de decentralisaties voor de gewenste opbouw van de transformatie van de
jeugdhulp? Welke inhoudelijke concepten bieden houvast voor de transformatie? Wat
betekenen deze concepten voor het landschap van de jeugdhulp? Hoe sluit de
basisjeugdhulp goed aan op de specialistische hulp en andersom? Hoe worden vragen in de
samenleving opgehaald en optimaal beantwoord en hoe worden die antwoorden in het
jeugdhulplandschap opgenomen? Wat is de betekenis van doorontwikkeling van de
jeugdhulpverlening in relatie tot spoor 1 van het Programmaplan ‘collectief
opdrachtgeverschap’? Wat zijn aanvullende voorwaarden voor een goed functionerend
jeugdhulplandschap?
Deze handreiking omvat een nieuwe en in de tijd dynamische ordening, waarin binnen de
jeugdhulp onderscheid wordt gemaakt tussen drie vormen van Jeugdhulp:
 basisjeugdhulp die dichtbij huis wordt geboden;
 specialistische jeugdhulp die veel voorkomt en die veelal dichtbij in de regio geboden kan
worden en
 specialistische hulp die weinig voorkomt en vaak bovenregionaal of landelijk moet
worden georganiseerd.
Het model formuleert eisen ten aanzien van het systeem, de organisatie en de uitvoering van
jeugdhulp en formuleert tevens de werkende principes. Het legt daarmee een inhoudelijk
fundament onder de (boven)regionale visievorming op het punt van de transformatie van
jeugdhulp. Het is daarmee faciliterend voor het ‘goede gesprek’ in de regio’s tussen
gemeenten, aanbieders van jeugdhulp, huisartsen, gecertificeerde instellingen en andere
professionals en partijen uit het sociaal netwerk zoals bijvoorbeeld onderwijs en
gezondheidszorg.
Randvoorwaarden
Voor een succesvolle transformatie van de jeugdhulp is meer nodig dan alleen het goede
gesprek tussen aanbieders en gemeenten op basis van een breed gedragen model. Voor
specialistische jeugdhulp is een bovenregionale structuur met 42 jeugdhulpregio’s en regie
op de specialistische, weinig voorkomende zorg noodzakelijk. Dat sluit aan bij spoor 1,
collectief opdrachtgeverschap, van het programmaplan Zorglandschap specialistische
jeugdhulp 2017. Dat geldt eveneens voor het werkbaar houden van de aanbestedingsplicht,
het terugbrengen van administratieve lasten en het matigen van de bezuinigingen op de
jeugdhulp. Wij brachten deze aandachtspunten daarom recent ook onder de aandacht van
de informateur.
De BGZJ is ervan overtuigd met deze handreiking een basis te hebben gelegd onder de
verdere ontwikkeling van een bestendig jeugdhulplandschap waarin kinderen en hun ouders
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verzekerd zijn van de hulp en ondersteuning die zij nodig hebben voor het kunnen
functioneren in de Nederlandse samenleving.
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

Cc: de heer M.J. van Rijn, staatssecretaris VWS
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