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Geachte leden van de Vaste commissie VWS,
De best passende zorg voor kwetsbare jongeren. Dat is het doel van het actieplan dat de
Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS op 25 maart
2019 presenteerden (TK 31839-634). Het plan is tot stand gebracht door een brede coalitie
van jeugdhulpprofessionals, brancheverenigingen, beroepsverenigingen, VNG, IGJ en vertegenwoordigers van wetenschap en ervaringsdeskundigen. Allen voelen de urgentie én verantwoordelijkheid om gezamenlijk de best passende zorg voor kwetsbare jongeren te ontwikkelen en te leveren.
Concreet is de ambitie van dit plan ervoor te zorgen dat – in verbinding met de hele jeugdhulpketen – de kwetsbare jeugdigen in hun eigen gezin of, als dat niet mogelijk is, in vergelijkbare omstandigheden kunnen opgroeien. Plaatsing in gesloten jeugdhulp moet zo veel
mogelijk worden voorkomen en gedwongen afzondering of andere vrijheidsbeperkende
maatregelen, suïcides en onnodige doorplaatsingen moeten tot het verleden gaan behoren.
Om deze doelstellingen te realiseren zullen o.a. meer gezinshuizen en andere kleinschalige
gezinsgerichte vormen van jeugdhulp, ook als alternatief voor gesloten jeugdhulp, moeten
worden ontwikkeld. Daarnaast moet de werkdruk van professionals in de jeugdhulp verminderd en, o.a. door (bij)scholing, de handelingsverlegenheid van professionals teruggedrongen worden. Naast dit concrete plan werken we in samenhang hiermee binnen Actielijn 2
van het Programma Zorg voor de Jeugd ook aan verbetering van de ambulante jeugdhulp en
ondersteuning thuis, zodat kinderen en hun ouders/gezinnen de hulp en ondersteuning krijgen die nodig is om in het eigen gezin veilig en gezond op te kunnen groeien.
De ambitieuze vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp die in het plan is beschreven (in
feite een ‘deltaplan’) zal grote veranderingen teweegbrengen voor jeugdhulpaanbieders. Zo
zullen nieuwe vormen van jeugdhulp worden opgebouwd, wat ook gepaard gaat met afbouw

van huidige capaciteit. Daarom is succes alleen mogelijk als aanbieders en regio’s voldoende rust en ruimte krijgen om de plannen uit te voeren. Ook de bijbehorende (financiële) randvoorwaarden dienen vervuld te worden. Op dit moment spreken wij over de invulling van de
financiële paragraaf van dit voorstel, waarbij wij, naast de inspanningen die de instellingen
zelf leveren, op steun van gemeenten en Rijk rekenen.
Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid deze brief nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Namens de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ)

Veronique Esman-Peeters
directeur GGZ Nederland

2

