
    

 
 
 
8 december 2019  
Update # 3        Zorg voor de Jeugd – Beroepsverenigingen 
 
Beste collega’s, 
 
Wat gebeurt er in het Programma Zorg voor Jeugd? Via deze update informeren we jullie 
graag over de voortgang. Als samenwerkende beroepsverenigingen zijn we betrokken bij de 
uitvoering van dit actieplan van het ministerie van VWS. Het actieplan is ingedeeld in een 
aantal inhoudelijke ‘actielijnen’ waarbij alle partners binnen de stuurgroep van het 
programma een trekkersrol hebben bij een specifieke lijn. 
De beroepsverenigingen zijn als trekker betrokken bij ‘Investeren in Vakmanschap’.  
Uiteraard wordt ook op de andere lijnen input geleverd. Alle verenigingen zijn op enigerlei 
betrokken bij meerderen onderwerpen en activiteiten. 
 
De beroepsverenigingen ontvangen deze Updates eens in de 4 a 6 weken. Daarmee kunnen 
we meer informatie delen en is zichtbaar waarop wordt ingezet binnen het programma, het 
onderwerp vakmanschap en de samenhang met de brede aanpak. 
 
In deze Update aandacht voor: 

- Planning overleg beroepsverenigingen 2020 / actueel 
- Samenwerkingsplatform in ontwikkeling  
- Tegengaan Administratieve lasten 
- Versterken Arbeidsmarkt 
- Monitoring, Vertelpunt en cijfers 
- Activiteiten van de beroepsverenigingen 
- Over de lijnen heen 
- Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd 
- Communicatie & profilering  
- Beroepsgroepen in het nieuws 
- Belangrijke data  

Data voor de komende gezamenlijk overleggen van de beroepsverenigingen  
- Dinsdag 10 december 9.30 – 12.00 uur (BPSW –  Leidseweg 80, 3531 BE Utrecht) 

met deel gast Helmie Ramakers- VWS – lijn 1 en Jan Menting namens 
Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ). 

 
 

https://www.voordejeugd.nl/documents/2/Actieprogramma_Zorg_voor_de_Jeugd.pdf


Overleggen 2020 
 

 Locatie  

Do 30 jan           9.30 – 12.00  NIP  

Do 20 febr       14.30 – 17.00   

Di 24 maart     14.30 – 17.00 
 

Wo 22 april       9.30 – 12.00   

Ma 15 juni       14.30 – 17.00 NIP 

Do 24 sept         9.30 – 12.00 
 

Do 5 nov            9.30 – 12.00 
 

Di  15 dec          9.30 – 12.00 
 

 
 
De bijeenkomsten zijn speciaal voor ons als samenwerkende beroepsverenigingen bedoeld 
waarbij we ons iedere keer willen laten bijpraten en inspireren door een externe gast. Denk 
aan het NJi, de VNG, het Ondersteuningsteam met een of meerdere regioambassadeurs 
maar ook relevante en inspirerende collega’s.  
 
Actueel: De minster heeft op 7 november een Kamerbrief over betere organisatie van 
jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclasseringde gestuurd aan de Tweede Kamer. 
Daarin worden een 7 tal maatregelen aangekondigd. De komende maanden zal de minister 
na overleg met het veld komende met de contouren van wetgeving. 
Diverse beroepsverenigingen gaven aan de vooravond van het WGO van 18 nov in de 
Tweede kamer een statement af. In de bijeenkomst van 10 december 2019 bespreken we op 
welke wijze we betrokken willen zijn bij de voorberidingen en welke input wij zelf willen 
meegeven (en op welke wijze). De minister heeft de Tweede Kamer toegezegd voor 1 maart 
2020 met een eerste uitwerking te zullen komen na overleg met de veldpartijen. Dit voorstel 
zal langs de ministerraad gaan wat betekent dat e.e.a. eind januari / begin februari gereed 
zal moeten zijn.  
 
Lijn 6 van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd kent verschillende onderdelen: 

1. Samenwerkingsplatform in ontwikkeling 
NJI heeft formele opdracht  om de uitvoering en opzet van het samenwerkingsplatform op 
zich te nemen.  
Meer informatie zie: 

- Concept Uitvoeringsplan verstuurd aan de beroepsgroepen (mail 10-10-2019)  
- Verslag bespreking in de stuurgroep ZvdJ op 8 oktober 2019 (zie Bijlage 1- verslag bij 

stukken stuurgroep 5 nov (mail 30-10-2019). 
- De  beroepsverenigingen hebben een eerste verkenning gedaan in hun overleg 15 

oktober 2019 (zie verslag 15-10-2019) 
- Op 7 november bespraken we als beroepsverenigingen met het NJI het 

uitvoeringsplan (zie verslag + bijlage)  

2. Tegengaan administratieve lasten 
In het kader van tegengaan regeldruk en administratieve lasten is Rita Verdonk actief als 
speciaal adviseur. Zij is aan de slag in verschillende regio’s veelal op lokaal niveau. Ook zijn er 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/07/kamerbrief-naar-een-betere-organisatie-van-jeugdhulp-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/07/kamerbrief-naar-een-betere-organisatie-van-jeugdhulp-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering
https://www.psynip.nl/actueel/nieuws/2019/ontbijt-met-kamerleden-en-wetgevingsoverleg-vws-jeugd/
https://www.psynip.nl/actueel/nieuws/2019/beroepsverenigingen-vragen-doordachte-aanpassing-jeugdstelsel-en-ruimte-voor-de-professional/
https://www.voordejeugd.nl/documents/2/Actieprogramma_Zorg_voor_de_Jeugd.pdf


de landelijke schrapdagen waarbij bestuurders van gemeenten en aanbieders in gesprek zijn 
gegaan met professionals vanaf de werkvloer onder leiding van een moderator. Er zijn twee 
sessies geweest waarbij in juni allerlei regels die tot veel ergernis leiden, zijn opgehaald. 
Deze zijn gepubliceerd in de brochure Paarse lijnen en bij de tweede sessie op 4 september 
jl. besproken met bestuurders in alle jeugdhulpregio’s. In februari 2020 volgt een 
schrapweek van 10 tot en met 14 februari. Hiervoor is een speciale website ontwikkeld 
https://schrapweekjeugd.nl/. Ook is er meer informatie te vinden op 
https://www.ordz.nl/actueel/nieuws/2019/12/3/landelijke-schrapweek-jeugd-10-t-m-14-
februari. 
Op maandag 2 december was het Nationaal debat: klem op de werkvloer op de tv met o.a. 
Judith Fase, ambassadeur Jeugd over werkdruk in de jeugdbescherming en met Rita 
Verdonk.  
 

3. Versterken Arbeidsmarkt  
Uit alle hoeken van het jeugd- en zorgdomein komen geluiden dat er een schreeuwend 
tekort is aan goed opgeleid personeel. In het najaar 2018 is door Prismant een verkennend 
onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt in het jeugddomein. Naar aanleiding daarvan zijn 
drie bijeenkomsten georganiseerd waar ook  diverse vertegenwoordigers van de 
beroepsverenigingen aanwezig waren. De veldpartijen hebben de wens uitgesproken dat er 
een arbeidsmarkttafel komt.  
Het versterken van de arbeidsmarkt is onderdeel van lijn 6 van het actieplan Zorg voor de 
jeugd. Op 11 december hebben Vera Naber en Wilma Lozowski een gesprek met de beoogd 
projectleiders.  
Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is een kwantitatief onderzoek gedaan 
naar de arbeidsmarktpositie van de vrijgevestigde aanbieders NVvP. NIP, NVO en LVVP zaten 
in de begeleidingscommissie.  

4. Monitoring, vertelpunt & cijfers 
In verband met de monitoring op lijn 6 van het programma Zorg voor de jeugd, waarin 
werkplezier en werklast indicatoren zijn, is door VWS (directie jeugd/directie Meva) in  
overleg met Wilma Lozowski aan CBS gevraagd om informatie aan te leveren over de brede 
jeugdhulp op een aantal items dat men voortaan halfjaarlijks uitvraagt in het kader van 
arbeidsmarktonderzoek.  
Wilma Lozowski en Cisca Joldersma zijn in gesprek met VWS/ CBS / FCB om in de toekomst in 
plaats van data over de smalle jeugdzorg ook data te krijgen over de brede jeugdhulp. Een 
verkennend onderzoek daartoe start begin 2020.  
 
Naast kwantitatieve gegvens wil men ook de verhalen achter de cijfers naar voren krijgen. 
Via de website vertelpunt zorg voor de jeugd zijn circa 800 verhalen opgehaald bij jongeren, 
ouders en professionals. In de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer (p.38) staat een 
kort verslag. De eindrapportage volgt in mei 2020. Eerst starten nog 3 pilots in regio met 
deze methodiek. Wilma Lozowski zit namens de beroepsverenigingen in de kerngroep 
Monitoring.  
 
De nieuwste cijfers over het jeugdhulpgebruik 31/10/2019 zijn ook toegevoegd aan het 
dashboard waarmee een gemeente vergeleken kan worden met zijn jeugdregio en met 
geheel Nederland. Ook op de website www.waarstaatjegemeente.nl staat veel informatie.   

https://www.ordz.nl/sociaal-domein/documenten/publicaties/2019/09/10/de-paarse-lijnen-uit-de-landelijke-schrapdag-jeugd
https://schrapweekjeugd.nl/
https://www.ordz.nl/actueel/nieuws/2019/12/3/landelijke-schrapweek-jeugd-10-t-m-14-februari
https://www.ordz.nl/actueel/nieuws/2019/12/3/landelijke-schrapweek-jeugd-10-t-m-14-februari
https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/497262/Nationaal_Debat_Klem_Op_De_Werkvloer.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/21/kamerbrief-over-rapport-verkenning-arbeidsmarkt-jeugdsector
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/21/kamerbrief-over-rapport-verkenning-arbeidsmarkt-jeugdsector
https://www.voordejeugd.nl/documents/17/20190625_verslaglegging_FCBVWS_DEF.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2019/10/25/verkennend-onderzoek-vrijgevestigde-jeugdhulpaanbieders-in-de-jeugdwet
https://www.vertelpunt.nl/?r=survey/index&sid=262682&lang=en
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2019/11/07/derde-voortgangsrapportage-actieprogramma-zorg-voor-de-jeugd
https://www.cbs.nl/benchmark-jeugdzorg
http://www.waarstaatjegemeente.nl/


5. Activiteiten van de beroepsverenigingen 
In het werkplan van de gezamenlijke beroepsverenigingen zijn een aantal activiteiten 
opgenomen o.a.  
 
A. Organiseren van een e-learning Gegevens delen in de samenwerking over de 
beroepsgroepen en branches heen. Dit is een vervolg op de privacy app die we eerder als 
branches, beroepsgroepen, gemeenten en rijk maakten.  Gewerkt wordt aan een uitgewerkt 
projectvoorstel.  (Wilma) 
B. Wie is wie. Er is veel behoefte aan een overzicht van de verschillende beroepsgroepen die 
in het jeugddomein werken.  
C. Wegwijzer beroepsethiek 
Regelmatig stuiten we op beroepsethische dilemma’s waar diverse beroepsgroepen 
tegenaan lopen. Gewerkt wordt aan een reeks handreikingen.  

1. BPSW, NIP en NVO werken samen aan een handreiking over het 
toestemmingsvereiste voor hulpverleners. Daarover is veel te doen in de 
jurisprudentie. Met  VWS en VenJ is hier contact over.  

2. Vloeit voort uit de duidingsbijeenkomst nav het vertelpunt en zal gaan over de 
dossierplicht en de rechten van clienten. 

3. Over de 7 basisprincipes voor goede hulp (zie p.9 Plan best passende zorg) en de 
relatie met richtlijnen en beroepscodes. 

6. Over de lijnen heen 
Op de verschillende lijnen van het actieprogramma lopen allerlei activiteiten – en uiteraard 
ook in andere programma’s, zoals ‘Geweld hoort nergens thuis’, of ‘Scheiden zonder 
Schade’, waar wij of leden uit onze achterbannen betrokkenheid bij hebben. Een beknopte 
opsomming waar we als beroepsgroepen bij betrokken zijn: 
 

- Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen - ‘Lijn 1’  
In deze lijn van het programma zijn de wijkteams en de toegang de centrale onderwerpen. 
Magteld Beun is onze vertegenwoordiger in de kerngroep die zich met deze lijn 1 
bezighoudt.  
De afgelopen maanden is een handreiking besproken over de samenwerking tussen Veilig 
Thuis en de wijkteams en wat dit aan afspraken vraagt. Bij de stuurgroepstukken  zat  bijlage 
6A: Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten - Nadere uitwerking van 
het kwaliteitskader Veilig Thuis – zicht op veiligheid 
In opdracht van minister De Jonge heeft de KPMG het rapport “Basisfuncties voor lokale 
teams in kaart – de route en componenten onder de loep” gemaakt.  

 In het overleg van 15-10 is door de beroepsverenigingen afgesproken dat we een 
onderlegger maken onder het KPMG rapport met wat het vervullen van de 
benoemde funacties vraagt van de desbetreffende professionals.  Op 10/12 spreken 
we daarover verder. 

 

 - Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien - lijn 2  
De BGZJ (GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Vereniging gehandicaptenzorg Nederland 
VGN, Vereniging van Orthopedagogische behandelcentra VOBC) is trekker van deze lijn. Met 
diverse projectleiders is nauw contact over deelprojecten in lijn 2.  

https://www.jeugdconnect.nl/privacy/
https://www.vertelpunt.nl/?r=survey/index&sid=262682&lang=nl1
https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/20191121_definitief_kwaliteitskader_werken_aan_veiligheid_voor_lokale_wijkteams_en_gemeenten.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/20191121_definitief_kwaliteitskader_werken_aan_veiligheid_voor_lokale_wijkteams_en_gemeenten.pdf
https://www.voordejeugd.nl/nieuws/basisfuncties-voor-lokale-teams-kaart/
https://www.voordejeugd.nl/nieuws/basisfuncties-voor-lokale-teams-kaart/


NIP, NVO, BPSW en NVvP zijn partij bij het plan best passende zorg voor kwetsbare jongeren.  
Onderdeel daarvan is het voorkomen van separaties en gesloten plaatsingen en zoveel 
mogelijk thuis(nabij) opvangen.  
NIP en NVO organiseren samen met BGZJ, trekker van lijn 2 en OZJ een expertmeeting op 10 
december 2019 voor o.a. gedragswetenschappers die betrokken zijn bij de gesloten 
jeugdhulp (oa. via instemmingsverklaringen). Centrale vraag welke gouden kansen zien zij 
om vanuit hun positie bij te dragen aan betere hulp voor jongeren en hun ouders.  
 

- Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen - Lijn 3  
De verbinding tussen onderwijs-zorg en het programma Zorg voor de jeugd loopt nog niet 
goed. En dat terwijl een deel van onze achterban (schoolpsychologen, schoolartsen, 
schoolorthopedagogen, jeugdverpleegkundigen  en schoolmaatschappelijk werkers) werkt 
op het grensvlak van onderwijs en zorg. Hiervoor is in de stuurgroep aandacht gevraagd.  
 
In de stuurgroep van 3 december worden zes pilots toeglicht mbt effectieve 
jeugdbescherming in Utrecht, Rotterdam, Zeeland, West Brabant West, Gelders deel van 
Foodvalley en Amsterdam. Aan de orde komt hoe is het project tot stand is gekomen, welke 
pilots er zijn, de looptijd en de activiteiten om de pilots heen. De verschillen, de 
overeenkomsten, inhoudelijk en bestuurlijk. Succesfactoren, struikelblokken en eerste 
ervaringen. Zijdeling wordt ook stil gestaan bij het actieplan Feitenonderzoek. 
 

- OZJ 
Het Ondersteuningsteam zorg voor de jeugd bestaat uit een groot aantal ontwikkelaars en  
(regio)ambassadeurs. Zij ondersteunen vooral de transformatie in de regio. Naast de 
activiteiten en overleg vanuit ‘de lijnen’ worden vanuit het Ondersteuningsteam Zorg voor 
de Jeugd op de 10 transformatiedoelen ‘ontwikkelaars’ ingezet. Op de website staat welke 
ontwikkelaar zich met welk thema bezighoudt.  
Op de website staan de namen en contactgegevens van de regioambassadeurs. 
Daarnaast zijn er in iedere regio ook expertteams die kunnen bemiddelen bij ingewikkelde 
casuïstiek.  
 

- Ambassadeursklas 
De leergang ‘Ambassadeur in het Jeugddomein’ 2020 start in januari. De leergang 2019 
rondt de leergang af. Op 18 november hebben ze met de kamerleden gesproken 
voorafgaand aan het Wetgevingsoverleg over de begroting 2020. Ze waren te horen op radio 
1 en het NOS journaal.  
 

- Communicatie & profilering 
De nieuwe website www.voordejeugd.nl is online.  
De beroepsverenigingen leveren via de communicatiebijeenkomsten een actieve bijdrage 
aan strategie, vormgeving en invulling van communicatie-activiteiten zoals het ontwikkelen 
en bijsturen op content. 
 Op de website kunnen ook goede praktijkvoorbeelden geplaatst worden. Thema’s op de 
website van zorg voor jeugd zijn o.m. arbeidsmarkt, regeldruk, vakmanschap. Ken je een 
mooi praktijkvoorbeeld meld dit dan bij Wilma dan zorgt ze voor meer achtergrondinfo. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/06/tk-bijlage-actieplan-verbetering-feitenonderzoek-in-de-jeugdbeschermingsketen
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/zorglandschap-jeugdhulp/ondersteuningsteam-zorg-voor-de-jeugd
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/zorglandschap-jeugdhulp/ontwikkelaars
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/zorglandschap-jeugdhulp/ontwikkelaars
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/zorglandschap-jeugdhulp/regioambassadeurs
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/zorglandschap-jeugdhulp/coordinatoren-expertteams-jeugd
http://files.m12.mailplus.nl/user31200454/5685/20190829%20oproep%20leergang%20ambassadeursklas_BPSW_NIP_NVO_def.pdf
http://www.voordejeugd.nl/


Beroepsgroepen in het nieuws 
De afgelopen maanden waren leden uit de achterban van de beroepsverenigingen aan het 
woord in de media over hun werk o.a.: 
- Bijdrage ambassadeur jeugd Judith Fase en Rita Verdonk aan Nationaal debat “klem op de 
werkvloer” 
 

Belangrijke data voor de komende tijd  
- 13 februari Bestuurlijk Overleg Zorg voor de Jeugd (verplaats van 28 november) 
- 11 maart 2020: AO Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en 

ontwikkelingsachterstanden 
 
8-12-2019 WL 
 

https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nationaal-debat-klem-op-de-werkvloer/
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nationaal-debat-klem-op-de-werkvloer/
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03167
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03167

