
Communiqué Hervormingsagenda te versturen vanuit de 
Vijfhoek op 8 juli na Bestuurlijk Overleg 
 

Titel: Rijk, gemeenten en partners bouwen samen verder aan de 
Hervormingsagenda Jeugd 
 

Na het Bestuurlijk Overleg HervormingsAgenda (BOHA) van 7 juli jl. zit de vijfhoek – rijk, gemeenten, 
zorgprofessionals, cliëntorganisaties en zorgaanbieders - officieel weer aan tafel om verder te werken 
aan de Hervormingsagenda Jeugd. Gezamenlijk gaan we, met deze hervormingsagenda, de 
hulpverlening verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar maken. 
 
Sinds de transitie van de jeugdhulp in 2015 werken we met elkaar aan deze doelen op alle plekken in 
het stelsel. Dit levert al goede resultaten op, bijvoorbeeld in de afbouw van residentiële jeugdhulp. We 
zien echter ook dat het nog beter kan en moet. Het jeugdhulpstelsel heeft een aantal stevige 
hervormingen nodig.  
 
Maarten van Ooijen (Staatssecretaris Jeugd & Preventie): ‘De vraag die we moeten beantwoorden is: 
waar zijn jongeren het meest mee geholpen? Wat is daar precies voor nodig? En daarin sta ik aan 
dezelfde kant als gemeenten. Wij hebben hetzelfde doel: knokken voor ieder kind. Dat vraagt vooral 
ook om een gesprek over de inhoud. Om het centraal stellen van de kinderen waar het om gaat.’ 

Aandachtspunten 
De vijfhoek wil dit bereiken door onder andere te investeren in de veerkracht van alle kinderen in hun 
normale dagelijkse leven en het versmallen en verscherpen van de reikwijdte van de jeugdhulp. 
Andere voorbeelden zijn de verbinding met het onderwijs, de volwassenenzorg en vraagstukken rond 
de bestaanszekerheid en het verbeteren van de beschikbaarheid van passende zorg voor de meest 
kwetsbare kinderen en gezinnen. Inkoop en administratieve lasten, en data monitoring zijn daarnaast 
ook belangrijke speerpunten.  
 
Leonard Geluk (Algemeen directeur VNG): ‘We willen snel aan de slag met de hervormingsagenda. 
Dit is hard nodig om de hulp aan onze jongeren te verbeteren. Ik zie dit als het realiseren van de 
doelstellingen waar we al hard aan werken: hulp dichtbij de inwoners en aangepast op hun vragen. 
Dit vraagt om goede samenwerking tussen de overheden en tussen alle partners, inclusief onderwijs 
en hulp aan de ouders. Ook werken we in deze agenda aan een beheersbaar stelsel, zodat we ook in 
toekomst de inwoners in een kwetsbare situatie goed kunnen blijven helpen.’ 

Planning 
De komende periode werken we hard samen om bovenstaande uit te werken tot de hervormingen die 
ervoor moeten zorgen dat kinderen gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien, hun talenten kunnen 
ontwikkelen en mee kunnen doen. De opbrengsten en notities van de werkgroepen die tot januari 
betrokken waren bij het proces vormen hiervoor een uitgangspunt. Eind september/begin oktober 
toetsen we de inhoud bij de achterban van de samenwerkende partijen. Dit resulteert eind 2022 in de 
Hervormingsagenda Jeugd. 

Wijziging rolverdeling 
Het proces rond de Hervormingsagenda lag sinds januari 2022 stil, omdat de VNG aangaf eerst meer 
duidelijkheid te willen over de extra besparing van 511 mln. uit het regeerakkoord. Die duidelijkheid is 
met TK brief van mei gegeven. Doordat het rijk de verantwoordelijkheid voor de financiën van de 
extra besparing neemt, verandert dat iets aan de samenwerking. Waar de vijfhoek eerst gezamenlijk 
de regie voerde voor de inhoud van de Hervormingsagenda, voeren het rijk en de gemeenten deze 
regie nu met inspraak van de overige partijen.  
 



 

Na het bestuurlijk overleg van 7 juli is duidelijk hoe het proces loopt dat eind 2022 resulteert in de 
Hervormingsagenda. De opbrengsten en notities van de werkgroepen die tot januari betrokken waren 
bij het proces en waardevolle inspraak bevatten, vormen hiervoor een uitgangspunt. Volgens de 
planning verwachten we begin oktober de inhoud te toetsen bij de achterban van de samenwerkende 
partijen. 

Vijfhoek 
Wij zijn de partners in de Vijfhoek: 
 
 Rijk (VWS, BZK, J&V, Financiën, SZW, OCW) 

 Gemeenten (VNG) 

 Aanbieders (Jeugdzorg NL, VOBC, VGN, Nederlandse GGZ) 

 Professionals (NVvP, NIP, LVVP, NVO, BPSW, BVjong, AJN, V&VN, LHV, NVK) 

 Cliëntenorganisaties (Ieder(in), MIND, NJR) 

Meer informatie over de hervormingsagenda en het proces 


