
 

 
 
Mentale gezondheid jeugd 

Beleidsanalyse voor FNO-GGZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van Oort & Van Oort  
Den Haag, 4 oktober 2019 

 

 



 
 
 

 
 

1 

 

Inhoudsopgave 

 

Aanleiding ............................................................................................................................................................. 2 

Kern ...................................................................................................................................................................... 2 

Relevante aankomende Tweede Kameractiviteiten ............................................................................................. 4 

Toelichting: Achtergrondinformatie ....................................................................................................................... 5 

Mentale gezondheid van jongeren volgens m.n. het RIVM, de SER en de RVS............................................. 5 

Hoofdlijnenakkoord ggz .................................................................................................................................... 6 

Suïcidepreventie ............................................................................................................................................... 8 

Laatste CBS-cijfers CBS over zelfdoding ......................................................................................................... 9 

Onderzoeksprogramma Suïcidepreventie ZonMw ......................................................................................... 10 

Jeugd-GGZ ..................................................................................................................................................... 11 

Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren ............................................................................................... 12 

Anorexiazorg .................................................................................................................................................. 12 

Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang .............................................................. 12 

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd ............................................................................................................. 13 

Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis ................................................................................................ 14 

Convenant ‘Samen werken aan wat werkt! .................................................................................................... 15 

Rapport ‘Uithuisgeplaatst. En dan?’ van Defence for Children: ..................................................................... 15 

Cijfers en ontwikkelingen rondom de jeugdzorgplus ...................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

2 

 

Aanleiding 

 Op verzoek van Bert Kuipers (FNO) heeft Van Oort & Van Oort in deze notitie een beleidsanalyse gemaakt van de 
mentale gezondheid van de jeugd en de beleidsrelevante context waarin de ontwikkelingen op dit terrein zich 
afspelen. 

 In de kern op blz. 2-4 zijn de belangrijkste bevindingen samengevat, gevolgd door een tabel (blz. 4-5) met relevante 
aankomende Tweede Kameractiviteiten. De toelichting op blz. 5-17 bevat verdere achtergrondinformatie. 

 

Kern 

 In 2018 meldden sommige media (m.n. de Volkskrant) naar aanleiding van de Volksgezondheid Toekomst 
Verkenning (VTV) (2018) van het RIVM dat de druk op jongeren gevaarlijke vormen aanneemt. Deze conclusie was 
te kort door de bocht en niet gebaseerd op harde cijfers, maar intussen heeft het RIVM wel onderzoek verricht en 
gaat het nog verder onderzoek verrichten om de zaak beter te onderbouwen. Vergeleken met 10 jaar geleden steeg 
het percentage jongeren dat psychisch ongezond is van 7% naar 8%. 

 Het SER Jongerenplatform maakt zich in de verkenning ‘Hoge verwachtingen; Kansen en belemmeringen voor 
jongeren in 2019’ (augustus 2019) zorgen over de hoge en volgens hulpverleners stijgende mentale druk onder 
studenten, en over de hogere mentale druk die jonge werknemers ervaren in de werkomgeving. Een werkgroep 
bestaande uit de Kamerleden Bruins (ChristenUnie), Gijs van Dijk (PvdA) en Paternotte (D66) heeft een 
rondetafelgesprek van de Tweede Kamercommissie SZW over de verkenning voorbereid. 

 Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 is ook de zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen 
(jeugd-GGZ) gedecentraliseerd. Volgens de VWS-begroting 2020 is er in het kader van de Jeugdwet jaarlijks € 1,0 
miljard met de jeugd-ggz gemoeid. Dit geraamde beschikbare budget is gebaseerd op het bij de decentralisatie in 
2015 overgehevelde bedrag, maar geeft volgens de VWS-begroting 2020 geen goed beeld van wat er werkelijk door 
gemeenten wordt besteed aan de jeugd-ggz. 

 In juli 2018 heeft staatssecretaris Blokhuis het Hoofdlijnenakkoord GGZ gesloten. In dit akkoord zijn afspraken 
gemaakt over de (beheersing van de) volumegroei in de zorg, gekoppeld aan een groot aantal meer 
zorginhoudelijke afspraken. 

 De VNG heeft het hoofdlijnenakkoord in eerste instantie niet getekend, maar heeft in juni 2019 alsnog ingestemd 
nadat het kabinet de ambitie om verder te ambulantiseren terugschroefde van 20% naar 10%, extra financiële 
middelen beloofde voor het realiseren van de ambulantiseringsambities uit het hoofdlijnenakkoord (oplopend van 
€ 50 miljoen in 2019 tot € 95 miljoen vanaf 2022), en in het voorjaar van 2019 extra middelen toevoegde aan het 
jeugdhulpbudget. In 2019 gaat het om € 420 miljoen (waarvan € 20 miljoen tijdelijk aan de jeugdautoriteit 
beschikbaar wordt gesteld) en in 2020 en 2021 om jaarlijks € 300 miljoen. Dit heeft ertoe geleid dat minister De 
Jonge en staatssecretaris Blokhuis in mei 2019 de onderstaande ontwikkeling van het jeugdzorgbudget aan de 
Tweede Kamer hebben gemeld (Kamerstuk 31839, nr. 657): 

 
 Met het extra geld worden gemeenten in staat gesteld de belangrijke en noodzakelijke veranderingen op gang te 

brengen en voldoende passende hulp te kunnen blijven bieden. Tevens zal er een aanvullend onderzoek worden 
uitgevoerd naar de volumeontwikkeling en uitgavenontwikkeling dat in het najaar van 2020 gereed moet zijn. In 
2020 zullen gemeenten ook invulling geven aan de in 2019 gemaakte aanvullende bestuurlijke afspraken over een 
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efficiëntere en effectievere uitvoering van de Jeugdwet waarbij wordt ingegaan op de inhoudelijke begrenzing van 
de jeugdhulp, het terugdringen van vermijdbare uitgaven en ordening van het jeugdhulplandschap. 

 Uit recent onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut, Stichting Alexander, Tranzo, het PON en het Nivel blijkt 
dat de jeugd-ggz nog te veel als aparte sector binnen de jeugdhulp opereert, in plaats van integrale hulp en 
ondersteuning te bieden. Minister De Jonge in juli 2019 aangegeven dat hij de uitkomsten van het onderzoek gaat 
bespreken met vertegenwoordigers van de jeugd-ggz, cliënten en gemeenten en deze zal betrekken bij de 
uitwerking van de bestuurlijke afspraken om tot een betere ordening van het jeugdhulplandschap te komen. De 
Jonge wil daarbij nagaan wat nodig is om de ontwikkeling van meer inhoudelijke expertise van de jeugd-ggz in de 
toegang te stimuleren. Daarnaast verwacht de minister dat de regionale afspraken om tot een betere ordening van 
het jeugdhulplandschap te komen grotere waarborgen zullen bieden voor continuïteit van hoog-specialistische 
jeugd-ggz. De Jonge verwacht de Tweede Kamer hierover najaar 2019 nader te kunnen informeren. 

 Minister De Jonge wil de Tweede Kamer ‘na de zomer 2019’ informeren over de uitwerking van afspraken met de 
VNG over ordening van het zorglandschap. De minister zal de beleidsreactie op onderzoek over de jeugd-ggz daarbij 
betrekken. 

 Op 11 juni 2019 heeft de Tweede Kamer de gewijzigde motie-Westerveld (GroenLinks) over voldoende plekken 
voor jongeren met complexe psychische aandoeningen aangenomen (Kamerstuk 31839, nr. 673). Deze motie 
verzoekt de regering, samen met gemeenten regie te voeren om voldoende plekken te realiseren voor jongeren 
met complexe psychische aandoeningen, zodat zij op korte termijn de specialistische zorg krijgen die ze nodig 
hebben. In de VWS-begroting 2020 staat dat De Kamer hierover eind oktober 2019, in de brief over de ordening van 
het jeugdhulplandschap, wordt geïnformeerd. 

 Op 2 juli 2019 heeft de Tweede Kamer de motie-Kuiken (PvdA) over een onderzoek naar het toevoegen van 
relevante beroepsgroepen aan wijkteams (Kamerstuk 31839, nr.682) aangenomen. Deze motie verzoekt de 
regering te onderzoeken op welke manier en schaal kinderpsychiaters en orthopedagogen dan welandere relevante 
beroepsgroepen toegevoegd kunnen worden aan wijkteams zodat zij triage kunnen uitvoerenwanneer een nieuwe 
hulpvraag binnenkomt. In de VWS-begroting 2020 staat dat de Kamer begin november 2019, vóór het 
Wetgevingsoverleg Jeugd, wordt geïnformeerd over de stand van de uitvoering van de motie. 

 Bij de behandeling van de OCW-begroting 2019 heeft de Tweede Kamer de motie-Bruins c.s. (Kamerstuk 35000 VIII, 
nr. 75) aangenomen, die de regering verzoekt zo snel mogelijk in kaart te brengen in welke mate laagdrempelige 
psychische hulpverlening aanwezig is in alle mbo-, hbo en wo-instellingen, en op basis daarvan een actieplan te 
ontwikkelen om best practices te delen en een landelijk dekkend aanbod van laagdrempelige psychische 
hulpverlening op mbo-, hbo- en wo-instellingen te realiseren. Volgens de OCW-begroting 2020 ontvangt de Tweede 
Kamer in het derde kwartaal van 2019 een brief over de uitvoering van de motie. 

 Bij de behandeling van het wetsvoorstel voor de Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs 
heeft minister Van Engelshoven de Eerste Kamer toegezegd een grootschaliger vervolgonderzoek over de 
psychische problematiek onder studenten uit te laten voeren. De minister zou het RIVM deze zomer opdracht 
geven om een grootschalige kwantitatieve nulmeting naar psychische problematiek onder studenten in het hoger 
onderwijs uit te voeren. Het RIVM gaat het najaar van 2019 gebruiken om tot een breed gedragen onderzoeksopzet 
te komen. De onderzoekers gaan hiervoor in gesprek met allerlei betrokken partijen, zoals studentenbonden, 
koepels en experts op het gebied van psychische problematiek. In 2020 wordt het onderzoek uitgevoerd; eind 2020 
verwacht OCW de resultaten. 

 De suïcidecijfers over 2017 gaven aanleiding tot nader onderzoek naar de suïcides onder jongeren tot 20 jaar. 
Staatssecretaris Blokhuis heeft de Tweede Kamer in december 2018 een tussenrapportage aangeboden waar de 
casuïstiek met de beschikbare CBS-data zoveel mogelijk in beeld is gebracht. Op 25 juni 2019 heeft Blokhuis aan de 
Kamer gemeld dat er een multidisciplinaire projectgroep van 10 experts uit de zorg, jeugdzorg en het publiek 
domein bezig is met een verdiepend onderzoek. De staatssecretaris verwachtte de beleidsanalyse en 
aanbevelingen half september te ontvangen, de eindrapportage volgt in december. Blokhuis beloofde de Kamer 
over beide te informeren. 

 In het kader van suïcidepreventie gaat extra aandacht uit naar de kwetsbare groep lesbische, homoseksuele, 
biseksuele, transgender en interseksuele jongeren (LHBTI). VWS spreekt geregeld met mensen uit deze groep over 
wat hen kan helpen. De Tweede Kamercommissie VWS debatteert op 17 oktober a.s. in een algemeen overleg met 
staatssecretaris Blokhuis over suïcidepreventie. 

 Het laatste algemeen overleg over suïcidepreventie is geweest op 7 september 2016. Suïcidepreventie werd wel 
kort genoemd in bijvoorbeeld het AO Sociale veiligheid in het onderwijs (d.d. 5 september 2018). Ook in plenaire 
debatten kwam suïcide aan bod. Op 13 februari 2019 is er een plenair debat geweest over zelfdoding in de 

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/De-jeugd-ggz-na-de-Jeugdwet.pdf
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jeugdzorg. In andere debatten wordt er soms kort gerefereerd aan jongeren met psychiatrische of suïcidale 
problematiek, zoals tijdens het plenaire debat op 15 januari 2019. 

 Defence for Children heeft in het rapport ‘Uit huis geplaatst. En dan?’ verschillende voorstellen gedaan voor wet- 
en regelgeving die VWS komend half jaar gaat bespreken met partijen ter voorbereiding op het wetsvoorstel 
rechtspositie gesloten jeugdinstellingen. Naar verwachting gaat dat voorstel eind 2019 in consultatie en wordt het 
wetsvoorstel medio 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. 

 Op 18 december 2019 debatteert de Tweede Kamercommissie VWS in een algemeen overleg over 
maatschappelijke opvang. Dit gaat o.a. over het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren.  

 In de Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang staan thema’s centraal waarop lokale, 
regionale en landelijke partijen intensiever willen samenwerken om de implementatie van de visie van de 
commissie Toekomst beschermd wonen (Cie. Dannenberg) te versnellen. De concretisering van de ambities van de 
meerjarenagenda vindt plaats door (1) versnelling van de lokale en regionale samenwerking en (2) landelijke 
ondersteuning van lokale en regionale partijen. 

 Met het programma Zorg voor de Jeugd wil het ministerie van VWS werken aan merkbaar betere jeugdhulp, 
jeugdbescherming en jeugdreclassering voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd de hulp krijgen die ze 
nodig hebben. 

 Verder bestaat er een actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ en ondertekenden GGZ Nederland, UWV, 
Cedris, Divosa, de Federatie Opvang, Mensen Met Mogelijkheden, MIND, RIBW Alliantie, Stichting Samen Sterk 
Zonder Stigma en de VNG in 2018 het convenant ‘Samen werken aan wat werkt!’. Het convenant bevat afspraken 
die er aan moeten bijdragen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker aan werk komen en dat werk 
ook houden 

 

Relevante aankomende Tweede Kameractiviteiten 

Datum Onderwerp Type behandeling 

4-10-2019, 10:00 uur OCW-begroting 2020 Feitelijke vragenronde cie. OCW 

15-10-2019, 13:45-14:00 uur Suïcides voorkomen door opleiding van 
artsen en hulpverleners 

Aanbieding petitie Ivonne van de Ven 
Stichting aan cie. VWS 

16-10-2019, 14:00 uur SZW-begroting 2020 Feitelijke vragenronde cie. SZW 

17-10-2019, 10:00-12:00 uur Suïcidepreventie Algemeen overleg cie. VWS 

29/30/31 okt. 2019 Begroting Binnenlandse 
Zaken/Gemeentefonds 2020 

Plenair debat 

29/30/31 okt. 2019 VWS-begroting 2020 Plenair debat 

31-10-2019, 19:30-22:30 uur Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met 
afstand tot de arbeidsmarkt 

Algemeen overleg, cie. OCW 

5/6/7 nov. 2019 OCW-begroting 2020 Plenair debat 

12-11-2019, 13:30-13:45 uur Werkdruk en tekorten in de jeugdzorg Aanbieding petitie FNV Zorg & Welzijn aan 
cie. VWS 

18-11-2019, 10:00-17:00 uur Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken 
van de begrotingen VWS en J&V 2020 

Wetgevingsoverleg cie. VWS 

26/27/28 nov. 2019 SZW-begroting 2020 Plenair debat 

3/4/5 dec. 2019 Burgerinitiatief 'Internetpesters aangepakt' Plenair debat 

4-12-2019, 10:15-13:15 uur Examens Algemeen overleg cie. OCW 

18-12-2019, 14:00-17:00 uur Maatschappelijke opvang Algemeen overleg cie. VWS 

22-1-2020, 10:15-13:15 uur Sociale Veiligheid in het onderwijs Algemeen overleg cie. OCW 

N.n.b. De problemen in de jeugd-ggz Plenair debat met minister van VWS 
(aangevraagd door Westerveld (GroenLinks)) 

N.n.b. Eindrapport commissie-De Winter over het 
onderzoek naar geweld in de jeugdzorg 

Plenair debat met minister van VWS 

N.n.b. Rapport van de SER over kansen en 
belemmeringen voor jongeren 

Plenair debat met minister van VWS en 
minister van OCW (aangevraagd door Jan 
Paternotte (D66)) 

N.n.b. Studenten die prestatiedruk en psychische 
klachten ervaren als gevolg van het 
leenstelsel 

Dertigledendebat (plenair) met minister van 
OCW (aangevraagd door Futselaar (SP)) 
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N.n.b. Rapport Commissie Geweld Jeugdzorg Dertigledendebat (plenair) met minister van 
VWS en minister voor RB (aangevraagd door 
Hijink (SP) 

N.n.b. SER-rapport ‘Hoge 
verwachtingen: Kansen en belemmeringen 
voor jongeren in 2019’ 

Rondetafelgesprek Tweede Kamercommissie 
SZW 

 
 

Toelichting: Achtergrondinformatie 

Mentale gezondheid van jongeren volgens m.n. het RIVM, de SER en de RVS 

 In mei 2018 kopte de Volkskrant, naar aanleiding van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) (2018) van 
het RIVM,  ‘Druk op jongeren neemt gevaarlijke vormen aan’. Een factcheck in NRC d.d. 20 juni 2018 leverde de 
volgende inzichten op: 
o Marieke Verschuuren (RIVM): “De cijfermatige onderbouwing is nog beperkt, maar dat komt omdat het een 

redelijk nieuw onderwerp is. Door de 24-uurseconomie, de flexibele arbeidsmarkt en sociale media is er meer 
druk op jongeren en dat moeten we goed in de gaten houden.” Volgens de onderzoekers is het rapport 
signalerend bedoeld, en is er meer kennis over dit onderwerp nodig. Dan pas kan worden vastgesteld of de 
druk op jongeren daadwerkelijk toeneemt, of sterker nog, een gevaar vormt. 

o Conclusie NRC: Dat de druk op jongeren gevaarlijke vormen aanneemt, wordt in het RIVM-rapport niet met 
cijfers onderbouwd. De onderzoekers stellen enkel dat het lijkt alsof de mentale druk toeneemt. De kop van de 
Volkskrant is dus te kort door de bocht. We beoordelen de kop daarom als ongefundeerd. 

 In juli 2018 publiceerde de RVS een essay over ‘Over bezorgd – Maatschappelijke verwachtingen en mentale druk 
onder jongvolwassen’.  
o RVS-raadslid Liesbeth Noordegraaf-Eelens geeft aan dat “achter de individuele ervaringen van mentale druk 

[onder jongvolwassen] ook een maatschappelijke mismatch schuilgaat.” De RVS pleit daarom ook voor een 
maatschappelijke aanpak waarin niet alleen de jongvolwassenen zelf, maar ook de beleidsmakers, de overheid 
en de werkgevers een rol spelen om de knelpunten door mentale druk onder jongvolwassenen te voorkomen. 
De eenzijdige verwachtingen over hoe jongvolwassen behoren te functioneren in de maatschappij is 
doorvertaald in dwingende maatschaven waarop jongeren worden beoordeeld.  

 In een artikel van de Volkskrant (d.d. 9 december 2017) benoemde Noordegraaf-Eelens, naar 
aanleiding van het RVS-rapport ‘Recept voor maatschappelijk probleem’ uit 2017, ook al dat patiënten 
van medische experts worstelen met hoge maatschappelijke verwachtingen en normen, 
perfectionistische ideaalbeelden en een hoge druk.  

o De mentale druk onder jongvolwassen kan onder andere worden aangepakt door meer aandacht voor 
persoonsvorming en ‘arbeidsmarktkunde’ in het onderwijs, betere begeleiding bij het maken van studie- en 
beroepskeuzes, meer aandacht voor ‘leren werken’ op de werkvloer en het minder eenzijdig beoordelen van 
jongeren. 

o Ook biedt het rapport handelingsperspectieven om tot meer ruimte en waardering te komen voor het 
functioneren van jongvolwassen (en kinderen). Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om ondersteuning te bieden 
aan jongeren, zodat zij zelfstandig weten hoe zij om moeten gaan met verwachtingen.  

o De Raad plaatst echter wel een kanttekening bij de mentale druk onder jongvolwassen. De RVS waarschuwt om 
de druk niet te groot te maken, omdat gevoelens van onzekerheid tot op zekere hoogte horen bij 
jongvolwassenheid. De Raad erkent dat het fenomeen reëel is, maar dat het “vaak helemaal niet om zoiets als 
een ziekte” gaat, “maar om iets heel normaals dat nu eenmaal hoort bij de jongvolwassenheid van nu.” Er 
moet echter wel meer ruimte worden geboden aan jongvolwassenen door bijvoorbeeld het stimuleren om 
keuzes te durven maken die beter passen bij iemands persoonlijke situatie.  

 In mei 2019 publiceerden het RIVM, het Trimbos-Instituut en het Amsterdam UMC een rapport over de mentale 
gezondheid van jongeren:  
o Vergeleken met 10 jaar geleden steeg het percentage van het aantal jongeren dat psychisch ongezond is van 

7% naar 8%. De lichte stijging is vooral terug te zien bij meisjes (14-17 jaar) op de havo, het vwo en het mbo en 
bij jonge mannen vanaf 22 jaar. 

o Rond de leeftijd van 25 jaar is er geen verschil is tussen de psychische gezondheid van mannen en vrouwen. 
Zowel daarvoor als daarna is dit wel het geval. 

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-05/011281_120429_RIVM%20Brochure%20Mentale%20Gezondheid_V7_TG.pdf
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o Bij midden- en hoogopgeleiden ligt het hoogtepunt van psychische ongezondheid rond 20 en 30 jaar, bij 
laagopgeleiden is dit juist vanaf 30 jaar. 

o De balans tussen de draaglast1 en draagkracht2 heeft grote invloed voor de mate van stress en de kans op 
psychische problemen3. Als de draagkracht vermindert, dan is de impact van de draaglast groter. Hierdoor kan 
er een verhoogde kans op stress zijn, wat kan leiden tot psychische problemen.  

o De cijfers in het rapport zijn niet compleet en beschrijven maar een gedeelte van de problematiek. Uit het 
onderzoek kan niet worden afgeleid of één bepaalde factor, zoals prestatiedruk, de rol van sociale media of 
financiële stress, invloed heeft op de geestelijke gezondheid van jongeren. Het vervolgonderzoek omvat een 
grootschalige, kwantitatieve nulmeting van psychische problemen onder studenten in het hoger onderwijs. De 
nulmeting wordt uitgevoerd in 2020; de resultaten zijn naar verwachting eind 2020 beschikbaar. 

o Op 4 september 2019 antwoordde minister Van Engelshoven op vragen vanuit de Tweede Kamer: 
 Het vervolgonderzoek bestaat uit drie delen: een breed gedragen onderzoeksopzet waarin het RIVM de 

resultaten van de gesprekken met betrokken organisaties, zoals studentenorganisaties, koepels in het 
hoger onderwijs en experts op het gebied van psychische problematiek meeneemt (najaar 2019), het 
uitzetten van het onderzoek in de vorm van een vragenlijst (2020) en het presenteren van de resultaten 
(eind 2020). De onderzoeksopzet wordt in januari 2020 gedeeld met de Tweede Kamer.  

 Het onderzoek richt zich alleen op studenten in het hbo en wo, omdat het onderzoek anders te omvangrijk 
zou zijn. 

 Het ministerie zet zich tussentijds wel in voor studenten die extra ondersteuning nodig hebben door 
middel van deelname aan de Werkgroep Studentenwelzijn.  

 In augustus 2019 is de verkenning ‘Hoge verwachtingen; Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’ van 
het SER Jongerenplatform uitgebracht aan de ministers Koolmees, Van Engelshoven, De Jonge en Ollongren en aan 
staatssecretaris Keijzer. De verkenning over ontplooiingskansen voor jongeren is op 13 juli 2018 aangevraagd door 
minister Koolmees naar aanleiding van de motie-Gijs van Dijk/Van Weyenberg (Kamerstuk 34775 XV, nr. 93). 
o De verkenning benoemt als zorgelijk: 

 de hoge en volgens hulpverleners stijgende mentale druk onder studenten. 
 dat jonge werknemers een hogere mentale druk ervaren in de werkomgeving (afgezien van bijbanen naast 

studie). Jongeren tussen de 25-35 jaar zijn vaker emotioneel uitgepunt, leeg aan het einde van de werkdag, 
moe bij opstaan, compleet uitgeput, bijna overspannen, en denken meer buiten werktijd paraat te moeten 
staan. Dit zijn symptomen van een risico op een burn-out, hoofdzakelijk veroorzaakt door een disbalans 
tussen hoge werkeisen en onvoldoende hulpbronnen op het werk. Mensen tussen 25 en 35 jaar hebben in 
Nederland ook daadwerkelijk het meest te kampen met burn-outklachten. 

o In zijn aanbevelingen vraagt het SER Jongerenplatform “aandacht voor het feit dat jongeren aanzienlijke last 
hebben van prestatiedruk en psychische klachten. Veel jongeren ervaren dat ze te druk zijn, te veel verschillende 
zaken op één dag moeten doen, en vervolgens niet aan hun eigen verwachtingen kunnen voldoen. De 
prestatiedruk en psychische klachten nemen toe. Sociale media en het leven in een samenleving waarin men 
zelf (volledig) zijn of haar eigen succes lijkt te kunnen bepalen, lijken dit effect te hebben versterkt. Jonge 
werkenden ervaren meer prestatiedruk, psychische klachten en ervaren vaker burn-out-achtige verschijnselen 
dan oudere werknemers. Het SER Jongerenplatform vraagt in de discussie over veranderingen op de 
arbeidsmarkt (onder meer in de commissie Borstlap) aandacht voor de positie van jongeren en de gevolgen van 
flexwerk op prestatiedruk en psychische klachten.” 

Hoofdlijnenakkoord ggz  

 In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III hebben de coalitiepartners de afspraak gemaakt om opnieuw 
hoofdlijnenakkoorden (2019-2022) te sluiten over medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, 
huisartsen- en multidisciplinaire zorg en wijkverpleging met een totale opbrengst van € 1,9 miljard per jaar4. Als de 
uitgaven onverwacht hoger uitvallen, dan wordt volgens het regeerakkoord het zgn. macrobeheersingsinstrument 
ingezet. 

                                                
1 Veroorzaakt door stress en groepsdruk 
2 Veroorzaakt door veerkracht en sociale ondersteuning 
3 Gerelateerd aan bijvoorbeeld verhoogde stress en burn-out klachten. Anders dan psychische stoornissen waarbij er sprake is van 
gediagnostiseerde problematiek. 
4 De werkelijke bezuinigingsopbrengst van de akkoorden, waarin de wijkverpleging is ontzien, valt vermoedelijk hoger uit, m.n. door 
de hoge opbrengst in de medisch-specialistische zorg. 
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 Op 11 juli 2018 is het hoofdlijnenakkoord ggz 2019–2022 ondertekend door de partijen die bij de geestelijke 
gezondheidszorg betrokken zijn. Onderdelen van het akkoord zijn o.a.: 
o Voor de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg is macro een maximale volumegroei beschikbaar van 1,3% 

in 2019, 1,1% in 2020, 0,9% in 2021 en 0,7% in 2022, exclusief de indexatie voor loon- en prijsbijstelling. Dit 
betreffen landelijke maximum groeipercentages en laat onverlet keuzes die worden gemaakt in de 
onderhandelingen tussen individuele zorgverzekeraars en zorgaanbieders waarbij sprake kan zijn van 
differentiatie. 

o Gemeenten en zorgverzekeraars maken stapsgewijs regionaal afspraken over beleid en financiering ten 
aanzien van integrale zorg: maatschappelijke ondersteuning, publieke gezondheid, zorg, jeugdzorg, welzijn en 
preventie. Het cliënt- en familieperspectief is hierbij vertegenwoordigd. O.a. de thema’s preventie en 
vroegsignalering kunnen, afhankelijk van de regionale situatie, aan de orde zijn. 

o Partijen zetten zich in voor de gewenste transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek 
o Er zijn extra middelen in het ggz-kader beschikbaar om de transitie naar zorg op de juiste plek mogelijk te 

maken en de ambities in dit akkoord te realiseren, zoals oplossen wachttijden, de invoering van de Wet 
verplichte ggz, beveiligde zorg en de module acute ggz. In 2019 is 30 miljoen euro beschikbaar, voor de jaren 
daarna is jaarlijks 50 miljoen euro voor dit doel beschikbaar. 

o Alle ondertekenaars van deze bestuurlijke afspraken zijn gecommitteerd om de wachttijden op zo kort 
mogelijke termijn terug te brengen. Partijen intensiveren hun inspanningen totdat de wachttijden voor alle 
behandelingen in alle regio’s binnen de Treeknormen vallen. 

o Partijen committeren zich aan afspraken uit het actieprogramma Zorg voor de Jeugd, in het bijzonder aan de 
acties gericht op het soepel verlopen van de overgang naar volwassenheid (18-/18+). 

o Aansluitend bij het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis doen behandelaren in de volwassen-ggz een 
kindcheck in congruentie met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en leiden indien nodig het 
kind toe naar een passend aanbod van hulp en ondersteuning (aanbod voor Kinderen van Ouders met 
Psychische Problemen en Kinderen van Verslaafde Ouders, KOPP-KVO). Daarnaast wordt vanuit de volwassen-
ggz bijgedragen aan het duurzaam oplossen van de problematiek van kindermishandeling en huiselijk geweld. 

o Op 2 maart 2016 is – onder aanvoering van de NVvP - een tienjarige wetenschapsagenda voor de ggz 
ontwikkeld. Met de twee hoofdthema’s daaruit – vroegdetectie en vroeginterventie en gepersonaliseerde ggz 
– is ZonMw aan de slag gegaan. Deze twee hoofdthema’s zijn ook verwerkt in de agenda voor gepast gebruik 
en transparantie. Daaraan is vanuit VWS het thema depressie bij jonge vrouwen en tieners toegevoegd. 
Momenteel wordt de uitvoering van het ZonMw programma ggz geëvalueerd. Op basis van de evaluatie èn in 
het licht van het realiseren van de wetenschapsagenda voor de ggz zullen de prioriteiten voor het vervolg van 
het onderzoeksprogramma voor de ggz voor de komende jaren worden bepaald. Daarbij wordt ook rekening 
gehouden met de recente kennisagenda’s zoals de verschillende partijen in de ggz deze ontwikkelen. 

 Het akkoord brengt geen wijzigingen aan in taken en verantwoordelijkheden van partijen, noch in de wetgevende 
kaders zoals vastgelegd in de Zvw, Wet langdurige zorg, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
en de privacywetgeving. 

 De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft ook meegewerkt aan het opstellen van het akkoord, maar 
heeft op 11 juli 2018 niet ondertekend. Volgens staatssecretaris Blokhuis (Kamerstuk 25424, nr. 474, blz. 1) stelde 
de VNG “als voorwaarde voor deelname dat er extra middelen ter beschikking komen voor het realiseren van de 
ambities uit het akkoord”. Bij Voorjaarsnota 2019 (Kamerstuk 35210, nr. 1) is de Tweede Kamer geïnformeerd over 
de middelen die het Kabinet in dit verband structureel beschikbaar stelt voor het behalen van deze ambities. 

 In de Voorjaarsnota 2019 staat dat gemeenten nog niet in staat zijn geweest “om de transitie- en 
transformatiedoelen van de decentralisatie van de Jeugdhulp binnen een termijn van vier jaar te realiseren. Er is 
sprake van een volumestijging en uitgavenstijging. Daarvoor komt het kabinet de gemeenten de komende jaren 
tegemoet met een extra budget van in totaal 420 miljoen euro in 2019, 300 miljoen euro in 2020, en 300 miljoen 
euro in 2021. 
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” 

 Daarnaast heeft het kabinet bij Voorjaarsnota 2019 onder de noemer ‘Ambulantisering ggz-domein’ extra financiële 
middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van de ambities uit het hoofdlijnenakkoord ggz. De reeks loopt op 
van € 50 miljoen in 2019 tot € 95 miljoen in 2022 en wordt daarna structureel ingeboekt. De middelen zullen 
volgens de Voorjaarsnota 2019 daadwerkelijk voor de gemeenten beschikbaar komen nadat de VNG formeel partij 
wordt bij het hoofdlijnenakkoord ggz. 

 Ook in de memorie van toelichting bij de suppletoire begroting VWS n.a.v. de Voorjaarsnota 2019 staat dat middels 
het Hoofdlijnenakkoord ggz en Zorg op de Juiste Plaats  binnen het ggz-domein wordt “ingezet op ambulantisering 
van de zorg. Dit leidt tot meer zorg in het gemeentelijk domein, zowel voor beschermd wonen als voor begeleiding. 
In totaal is er een reeks beschikbaar van € 50 mln. in 2019 oplopend naar structureel € 95 mln. in 2022 beschikbaar. 
De middelen worden na ondertekening van het Hoofdlijnenakkoord ggz door de VNG gestort in het 
Gemeentefonds.” 

 Volgens staatssecretaris Blokhuis heeft de Algemene Ledenvergadering van de VNG in het licht van de kabinetsinzet 
op 5 juni 2019 besloten formeel partij te worden bij het hoofdlijnenakkoord ggz en heeft de VNG het akkoord op 20 
juni 2019 formeel ondertekend.  

 Staatssecretaris Blokhuis heeft in juni 2019 (Kamerstuk 25424, nr. 474) toegezegd de Tweede Kamer voor het einde 
van 2019 over de voortgang van het hoofdlijnenakkoord te informeren. 

 De VNG zelf geeft aan dat haar claim voor de GGZ deels was gegrond op opvang van gevolgen van ambulantisering 
uit GGZ/instellingen en deels op wachtlijsten voor Beschermd Wonen, en dat: 
o voor het eerste deel in de Voorjaarsnota 2019 met ingang van 2019 een oplopend bedrag is opgenomen voor 

het Gemeentefonds. 
o er In 2019 € 50 miljoen bij komt, en dat dit jaarlijks wordt verhoogd tot een bedrag van € 95 miljoen in 2022 

(structureel). 
o de ambitie om verder te ambulantiseren is teruggeschroefd van 20% naar 10%. 

 

Suïcidepreventie 

 In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is afgesproken dat extra wordt ingezet op het terugdringen van 
suïcide en dat daarbij speciale aandacht geschonken zal worden aan lesbiennes, homoseksuele, biseksuele, 
transgender en interseksuele jongeren (LHBTi). 

 In het regeerakkoord zijn financiële middelen meegenomen om te intensiveren, een totale intensivering gedurende 
deze kabinetsperiode ter hoogte van cumulatief € 15 mln in 2018-2021. 113Zelfmoordpreventie heeft ten behoeve 
van de concrete invulling van deze intensivering, een uitgebreid voorstel ingediend. Dit voorstel is in 2018 bij 
Voorjaarsnota geëffectueerd. Daarnaast is de instellingssubsidie van 113Zelfmoordpreventie structureel verhoogd 
van € 3,4 mln. naar € 5,4 mln (ook vanaf 2022). 

 Op 25 september 2019 zijn er Kamervragen gesteld door de Tweede Kamerfracties van het CDA, de VVD, de PvdA, 
D66, GroenLinks, de ChristenUnie en de SP naar aanleiding van het familiedrama in Winschoten waarin een jonge 
vrouw 113 belde, geen gehoor kreeg bij de Zelfmoordpreventielijn door het verkeerde telefoonnummer en daarna 
een einde aan haar leven maakte. Voor de beantwoording van de schriftelijke Kamervragen staat een termijn van 
maximaal drie weken, maar het komt regelmatig voor dat bewindslieden deze termijn overschrijven en een 
uitstelbrief aan de Tweede Kamer schrijven.  

 Op 17 oktober 2019 debatteert de Tweede Kamercommissie VWS van 10:00-12:00 uur in een algemeen overleg 
(AO) met staatssecretaris Blokhuis over suïcidepreventie. Op de agenda staan tien agendapunten, waarvan 
sommige bijbehorende stukken al meer dan twee jaar oud zijn: 
o Volgens de jaarlijkse rapportage inzake vermindering suïcidaliteit en voortgang Landelijke agenda 

suïcidepreventie (Kamerstuk 32793, nr. 394) ligt het aantal suïcides onder jongeren van 10-20 jaar in 2018 op 
51 en is daarmee afgenomen ten opzichte van 2017 (81 in 2017). Onder personen van 20 tot 40 jaar en onder 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A02477
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vrouwen is het aantal zelfdodingen iets toegenomen. De suïcidecijfers over 2017 gaven aanleiding tot nader 
onderzoek naar de suïcides onder jongeren tot 20 jaar. In juni 2019 was de multidisciplinaire projectgroep van 
10 experts uit de zorg, jeugdzorg en het publiek domein volgens Blokhuis bezig met een verdiepend onderzoek. 
De staatssecretaris verwachtte de beleidsanalyse en aanbevelingen half september te ontvangen, de 
eindrapportage volgt in december. Blokhuis zal de Kamer over beide informeren. 

o In de vervolgbrief voortgang Landelijke agenda suïcidepreventie (Kamerstuk 32793, nr. 405) d.d. 9 juli 2019 
staat o.a. dat het onderwerp suïcidepreventie in het domein Onderwijs op grote belangstelling en interesse kan 
rekenen. Er wordt met scholen, schoolorganisaties en studentenorganisaties samengewerkt om het onderwerp 
op een praktische manier in te bedden. Er zijn veel materialen ontwikkeld (een handreiking, een stappenplan 
en een signaleringskaart) die goed worden benut door de onderwijsinstellingen. Een groot deel van de 1958 
personen die dit jaar (2019) door 113Zelfmoordpreventie zijn getraind, is afkomstig uit het onderwijs. Verder 
staat in de vervolgbrief dat staatssecretaris Blokhuis heeft besloten om een specifiek project te starten dat er 
(onder andere) op gericht is dat ouders het belang zien dat LHBTI-jongeren open kunnen zijn over hun 
identiteit en zij hun kinderen ondersteunen in hun zoektocht. Ook de naaste omgeving van de jongeren, zoals 
docenten en zorgverleners zal worden meegenomen in deze aanpak. De aftrap zal plaatsvinden op de Coming 
out day, op 10 oktober dit jaar. Daarnaast is Blokhuis in gesprek met een aantal LHBTI-jongeren om 
rechtstreeks van hen te horen waar zij mee geholpen zijn, zodat zij zich minder alleen voelen staan en zich 
gezien en geaccepteerd weten. Samen met hen verkent de staatssecretaris mogelijke maatregelen. 

o Volgens de voortgangsbrief Depressiepreventie d.d. 16 mei 2019 (Kamerstuk 32793, nr. 387) is voor jongeren 
de wegwijzer Rondom Jong ontwikkeld en wordt komend jaar o.a. gewerkt aan de inzet op jonge vrouwen 
(inclusief pas bevallen vrouwen): 
 Met Rondom Jong zitten de ketenpartners samen aan tafel: school, jeugdgezondheidszorg, GGD, (school-

)maatschappelijk werk, jongerenwerk, wijkteam, GGZ, huisarts en gemeente. De partners doorlopen de 
‘reis’ van een jongere met depressieve klachten en gaan met elkaar na of alle stappen goed zijn ingericht, 
wie en wat nog mist en wat er beter kan. Met de wegwijzer kunnen organisaties concreet zien hoe ze 
jongeren beter kunnen helpen. En vooral ook welke organisatie hulp moet of kan bieden. Op basis daarvan 
maken de organisaties afspraken met elkaar over de inzet van effectieve preventieprogramma’s, training 
van docenten en de sociale kaart. 

 De regiegroep pas bevallen vrouwen is dit jaar van start gegaan. GGD GHOR Nederland is de trekker van 
deze regiegroep en heeft samen met stakeholders uit de geboortezorg een plan van aanpak opgesteld. De 
regiegroep richt zich op het verminderen van het aantal vrouwen met een PPD (postpartum depressie). 

 De regiegroep jonge werkende vrouwen is in februari 2019 gestart om te komen tot een goede 
ketenaanpak voor deze doelgroep. De NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en 
Bedrijfsgeneeskunde) is de trekker van deze regiegroep. Deze regiegroep gaat een overdraagbare 
ketenaanpak voor «spanningsverschijnselen» ontwikkelen, waarmee ook depressie kan worden 
voorkomen.. 

o Enkele geagendeerde stukken gaan specifiek over zelfmoord onder jongeren: 
 Brief d.d. 24 september 2018 van staatssecretaris Blokhuis over de eerste duiding toename suïcides onder 

jongeren (Kamerstuk 32793, nr. 328) 
 Brief d.d. 21 december 2018 van staatssecretaris Blokhuis over de tussenrapportage suïcides onder 

jongeren (32793, nr. 342). Volgens deze brief is er nog geen duidelijk beeld te geven over het feit of de 
betrokken jongeren in zorg waren op het moment van de zelfdoding. Voor de gehele groep jongeren onder 
de 23 jaar is er geen sprake van een statistisch significante toename van het aantal suïcides in 2017 ten 
opzichte van eerdere jaren. In 2017 is wel sprake van een toename van het aantal suïcides onder jongeren 
van 17 en 18 jaar oud. 16% van de jongeren die door zelfdoding overleden zijn, had een Wajong-uitkering. 
Uit de analyse blijkt dat in Nederland in de periode 2006–2015 geen sprake is van een stijgende of dalende 
trend. 

Laatste CBS-cijfers CBS over zelfdoding 

 Het CBS meldde op 25 juni 2019  dat het aantal zelfdodingen in 2018 met bijna 5% daalde tot 1829, waarvan 1176 
mannen en 653 vrouwen: 

 Het aantal mannen dat een einde aan hun leven maakt, is al jaren ongeveer twee keer zo hoog als het aantal 
vrouwen. 

 Onder mannen waren er in 2018 10% minder zelfdodingen dan een jaar eerder, onder vrouwen nam het aantal iets 
toe. 
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 Het aantal zelfdodingen onder mensen van 10 tot 20 jaar nam af, van 81 in 2017 tot 51 in 2018. Onder personen 
van 20 tot 40 jaar en onder vrouwen is het aantal zelfdodingen iets toegenomen. 

 Onder jongeren tot 20 jaar nam het aantal zelfdodingen af, van 81 in 2017 tot 51 in 2018. Daarmee is het aantal 
zelfdodingen onder jongeren na een stijging in 2017 terug op het niveau van 2016 en de jaren daarvoor. Onder 20- 
tot 40-jarigen steeg het aantal zelfdodingen van 400 in 2017 tot 464 in 2018. 

 De meest recente cijfers (26 september 2019) op CBS Statline luiden als volgt: 
 

 
 

 

 

Onderzoeksprogramma Suïcidepreventie ZonMw 

 Staatssecretaris Blokhuis heeft de Tweede Kamer op 9 juli 2019 (Kamerstuk 32793, nr. 405) gemeld dat het 
onderzoeksprogramma Suïcidepreventie van ZonMw kennis oplevert die bijdraagt aan de preventie van suïcide. 
Daarnaast stimuleert het programma de kennisoverdracht en implementatie en heeft het als inzet om de 
samenwerking rond suïcide-preventie te bevorderen. 
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 Het programma omvat twaalf projecten. De projecten richten zich op prioriteiten die zijn vastgesteld: het 
doorbreken van het taboe, implementatieonderzoek, sluitende ketenzorg, de inzet van naasten en 
ervaringsdeskundigen, fundamenteel onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe interventies en 
suïcidepreventie bij jongeren. Twee projecten waren in juli 2019 afgerond. Eén van deze studies heeft aangetoond 
dat ook binnen het complexe terrein van suïcidepreventie ervaringsdeskundigen met succes kunnen worden 
ingezet bij de behandeling van suïcidale patiënten. De tweede studie die is afgerond betreft de rol en inzichten met 
betrekking tot het optreden van de media. Voor mediaprofessionals is een handreiking verschenen hoe zij het 
zoeken naar hulp bij suïcidaliteit kunnen stimuleren via hun berichten. Voor alle ZonMw-projecten over het thema 
suïcidepreventie is extra budget voor verspreiding en implementatie van projectresultaten gereserveerd. Het 
onderzoeksprogramma loopt tot en met 2020. Staatssecretaris Blokhuis heeft toegezegd de Kamer over de 
uitkomsten van de studies te informeren, zodra deze bekend zijn. 

Jeugd-GGZ 

 Lokale teams voor vrij-toegankelijke jeugdhulp vormen de belangrijkste toegang tot de jeugdhulp, naast huisartsen 
en Gecertificeerde Instellingen (GI’s). Zij kunnen verwijzen naar specialistische jeugdhulp, zoals jeugd-GGZ. 

 De jeugd-GGZ kent veel verschillende specialismen, met verschillende beroepsorganisaties, met zelfstandig 
gevestigde zorgverleners, kleine en heel grote zorginstellingen en een zeer divers zorgaanbod. 

 De Tweede Kamer debatteerde op 6 februari 2018 over de gevolgen van de decentralisatie van de Jeugd-GGZ. 
Volgens de VNG kwamen er vier hoofdkwesties aan de orde: wachtlijsten, vrijgevestigde zorgaanbieders, 
administratieve lasten, aanbesteding en inkoop van jeugdhulp. 

 In een Tweede Kamerdebat op 21 juni 2018 over de evaluatie van de jeugdzorg heeft de Rens Raemakers (D66) 
gevraagd om een aanvullend onderzoek naar de positie van de jeugd-ggz binnen het nieuwe stelsel van jeugdhulp. 
Minister De Jonge heeft daarop op 1 juli 2019 de resultaten aan de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstuk 31839, nr. 
689) van onderzoek dat in opdracht van ZonMw is uitgevoerd door een multidisciplinair team van het Nederlands 
Jeugdinstituut, Stichting Alexander, Tranzo, het PON en het Nivel. Conclusie van het onderzoek is dat het werkveld, 
waaronder ook de jeugd-ggz, vier jaar na invoering van de Jeugdwet nog steeds in beweging is. Er is nog geen 
eenduidige, door de verschillende partijen gedragen vertaling van de ambities van de Jeugdwet naar de praktijk van 
ondersteuning en hulp aan kinderen en gezinnen. De jeugd-ggz opereert nog te veel als aparte sector binnen de 
jeugdhulp, terwijl het juist de bedoeling van de Jeugdwet is integrale hulp en ondersteuning te bieden. Volgens 
minister De Jonge constateren de onderzoekers grote verschillen tussen gemeenten in de vormgeving van de 
toegang en de wijze waarop de jeugd-ggz is ingebed in het stelsel van jeugdhulp en adviseren ze o.a.: 
o dat lokale teams beschikken over voldoende inhoudelijke expertise (waaronder jeugd-ggz) en dat ze ook 

daadwerkelijk hulp bieden (en niet alleen doorverwijzen).  
o een meer gedeelde professionele visie op wat, wanneer, voor wie passende hulp is. Dit zou de samenwerking 

van lokale teams met aanbieders van jeugd-ggz bevorderen.  
o voor hoog-specialistische zorg adviseren de onderzoekers meer inzet van beide kanten om elkaar beter te leren 

kennen. Betere samenwerking maakt het mogelijk om ondersteuning te bieden aan een gezin in combinatie 
met de behandeling van ingewikkelde psychische problematiek en samenwerking biedt ook perspectief op een 
zorgvuldige ‘afschaling’.  

 Minister De Jonge heeft in zijn brief d.d. 1 juli 2019 aangegeven dat hij de uitkomsten van het onderzoek gaat 
bespreken met vertegenwoordigers van de jeugd-ggz, cliënten en gemeenten en deze zal betrekken bij de 
uitwerking van de bestuurlijke afspraken om tot een betere ordening van het jeugdhulplandschap te komen. De 
Jonge wil daarbij nagaan wat nodig is om de ontwikkeling van meer inhoudelijke expertise van de jeugd-ggz in de 
toegang te stimuleren. Daarnaast verwacht de minister dat de regionale afspraken om tot een betere ordening van 
het jeugdhulplandschap te komen grotere waarborgen zullen bieden voor continuïteit van hoog-specialistische 
jeugd-ggz. De Jonge verwacht de Tweede Kamer hierover najaar 2019 nader te kunnen informeren. 

 Dit najaar wil minister De Jonge de Kamer over de volgende thema’s informeren: 
o Brief over het vervolg dat wordt gegeven aan het rapport van de commissie De Winter (rond september)  
o Brief over de ordening van het jeugdhulplandschap, inclusief de beleidsreactie op het onderzoek jeugd-ggz en 

voorstellen ter verbetering keten anorexiazorg (eind oktober, vóór het WGO)  
o Brief met implementatieplannen verbetering pleegzorg en aanpakken gezinshuizen en gesloten jeugdhulp 

(eind oktober, vóór het WGO)  
o Derde Voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd (begin november, vóór het WGO)  
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o Stand van zaken moties en toezeggingen: CBS-cijfers jeugdhulp eerste helft 2019, outline onderzoeksvraag 2e 
deelonderzoek jeugd, begrenzing jeugdhulpplicht, afspraken met zorgverzekeraar, benodigde 
beleidsinformatie om te kunnen sturen, overige moties en toezeggingen (begin november, vóór het WGO). 

o De Tweede Kamercommissie VWS heeft in haar procedurevergadering d.d. 3 juli 2019 besloten het onderzoek 
desgewenst te betrekken bij een door Lisa Westerveld (GroenLinks) aangevraagd plenair debat over de 
problemen in de jeugd-GGZ. 

Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 

 Op 14 maart 2019 lanceerde staatssecretaris Blokhuis het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021, 
waarmee de staatssecretaris een forse vermindering van het aantal dak- en thuisloze jongeren (18-27 jaar) wil 
realiseren en de integrale ondersteuning op alle levensgebieden van de jongere wil verbeteren. Dit is volgens 
Blokhuis nodig omdat Nederland op 1 januari 2016 volgens schatting van het CBS een “onacceptabel hoog aantal” 
van  10.700 dak- en thuisloze jongeren telde. 

 In de voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang d.d. 4 juli 2019 benoemt de 
staatsecretaris de eerste resultaten van het Actieprogramma. Zo zijn er op 1 juli jl. 13 gemeenten gestart met pilots 
die tot doel hebben het aantal dak- en thuisloze jongeren met 100% terug te dringen en een nieuwe instroom te 
voorkomen. Verder is er ook een klankbordgroep geformeerd en staat er een jongerenpanel in de starblokken. Met 
hen samen houdt de staatssecretaris het Actieprogramma op de juiste koers.  

 Verder heeft staatssecretaris Blokhuis een implementatieplan aangeboden aan de Tweede Kamer waarin er een 
brede “call to action” is. Veel partijen kunnen ervoor zorgen om de problematiek rondom dak- en thuisloosheid 
onder de kwetsbare jongeren aan te pakken.  

 Op 18 december 2019 (14:00-17:00 uur) vindt het algemeen overleg Maatschappelijke opvang plaats. Op de agenda 
staan onder andere de brief van de regering m.b.t. het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren en de 
beantwoording van de vragen van de commissie over het Actieprogramma.  

Anorexiazorg 

 Minister De Jonge heeft in het AO Jeugdzorg d.d. 13 juni 2019 (Kamerstuk 31839, nr. 691) aan de Tweede Kamer 
toegezegd dat er in het najaar een advies/ordening beschikbaar komt over hoe anorexiazorg verder in te richten. 

Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

 Staatssecretaris Blokhuis heeft op 24 mei 2018 de meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang aan de Tweede Kamer aangeboden. VWS heeft de meerjarenagenda opgesteld samen met Aedes, Divosa, 
Federatie Opvang, GGZ Nederland, MIND, Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD), RIBW-Alliantie, het 
Schakelteam Personen met Verward gedrag, Stichting Werkplaats Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang 
(COMO), VNG, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de ministeries van BZK, SZW en JenV. 

 In zijn aanbiedingsbrief kondigde Blokhuis aan om van de met het regeerakkoord beschikbaar gekomen middelen 
voor  de brede aanpak van LVB, daklozen en zwerfjongeren tot en met 2021, naast de reguliere middelen voor 
gemeenten voor beschermd wonen en de maatschappelijke opvang, ca. € 2 mln per jaar beschikbaar te stellen voor 
de uitvoering van de meerjarenagenda. 

 Het uitgangspunt van de meerjarenagenda is dat de cliënt en zijn of haar netwerk (indien aanwezig) bij het bieden 
van hulp te allen tijde centraal staan. Het streven is sociale inclusie voor iedereen. Hierbij worden persoonlijk en 
maatschappelijk leed en de inzet van zwaardere vormen van ondersteuning en zorg zoveel mogelijk te voorkomen 
door: 
o De behoeften van mensen en hun netwerk centraal te stellen. 
o Te werken aan de voorwaarden voor sociale inclusie, zoals voldoende woningen en het tegengaan van stigma. 
o Problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en aan te pakken. 
o Waar nodig levensbrede, toegankelijke, passende, kwalitatief hoogwaardige en flexibel inzetbare zorg en 

ondersteuning te bieden. Continuïteit in de woonsituatie en van zorg en ondersteuning zijn hierbij van groot 
belang, in het bijzonder in overgangssituaties. In sommige gevallen zal levenslange/zeer langdurige 
ondersteuning nodig zijn. 

 Voor de meerjarenagenda zijn acht thema’s benoemd: 
1. Cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid omgeving.  
2. Lokale, regionale en landelijke samenwerking 
3. Wonen 
4. Vroegsignalering en schulden 
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5. Participatie, werk en inkomen 
6. Toegang: 

 In het kader van dit thema zetten lokale en regionale partijen o.a. in op “voldoende hulp en ondersteuning 
voor mensen in nood, ongeacht uit welke regio iemand afkomstig is. Voor specifieke doelgroepen (zoals 
mensen met kinderen) zijn er voldoende geschikte plekken voorhanden en bij alle cliënten wordt de 
hulpvraag in beeld gebracht en zorg op maat geleverd. Ook voor kinderen en jongeren die met een ouder 
meekomen.” 

7. Kwaliteit en vraaggerichtheid van ondersteuning 
8. Continuïteit van zorg en ondersteuning: 

 In het kader van dit thema zetten lokale en regionale partijen o.a. in op: 
 een forse vermindering van het aantal zwerfjongeren door uitvoering van de oplossingen die uit 

onderzoek naar voren zijn gekomen. 
 regionale afspraken tussen verantwoordelijke partijen over de domeinen heen ten behoeve van 

doorlopende zorg en ondersteuning. Dit geldt in ieder geval voor de forensische zorg en de Wmo 
2015, de Zorgverzekeringswet en de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Wmo 2015 (18-/18+) en de Wmo 
2015 en de Wet langdurige zorg. Aspecten die hierbij van belang zijn: warme overdracht, informatie-
uitwisseling en privacy, het binnen wettelijke grenzen combineren van budgetten, het spreken van 
dezelfde taal, het hebben van gemeenschappelijke doelen en het werken in gezamenlijke teams. 

 Door landelijke partijen wordt dit o.a. ondersteund door het programma Zorg voor de jeugd. 

 De meerjarenagenda ziet o.a. de volgende programma’s als relevante ontwikkeling: 
o ‘Zorg voor de jeugd’, want dit programma heeft o.a. als doel om jongeren van 16-27 jaar op een integrale 

manier te ondersteunen, zodat zij binnen hun eigen mogelijkheden zo duurzaam mogelijk kunnen participeren 
in de maatschappij. Betrokken partijen werken nu gemeenschappelijke lokale/regionale en nationale 
meerjaren werkagenda’s uit. De Rijksoverheid faciliteert dit traject. 

o Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, want in dit programma is o.a. aandacht voor de opvang van vrouwen 
of mannen die slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld. Hoewel de oorzaak van problemen vaak anders 
is dan bij mensen in de maatschappelijke opvang, zijn de problemen zelf soms wel vergelijkbaar. Denk aan het 
ontstaan van schulden of de behoefte aan zelfstandige huisvesting. Maatregelen met hetzelfde einddoel zullen 
daarom zoveel mogelijk aan elkaar verbonden worden. 

 Volgens de voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang (4 juli 2019) staan in de 
meerjarenagenda de thema’s centraal waarop lokale, regionale en landelijke partijen intensiever willen 
samenwerken om de implementatie van de visie van de commissie Toekomst beschermd wonen (Cie Dannenberg) 
te versnellen. De concretisering van de ambities van de meerjarenagenda vindt plaats langs twee actielijnen: 
1. versnelling van de lokale en regionale samenwerking. Tijdens het bestuurlijk overleg op 11 december jl. hebben 

Rijk en gemeenten afgesproken dat alle regio’s in 2019 concrete uitvoeringsafspraken maken ten aanzien van 
het bieden van passende ondersteuning van mensen die beschermd wonen of in de maatschappelijke opvang 
zitten. 

2. Landelijke ondersteuning van lokale en regionale partijen 

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd 

 Kort na het aantreden van het kabinet-Rutte III kwam de evaluatie van de Jeugdwet beschikbaar (januari 2018). 
Hoofdconclusie was dat de gewenste inhoudelijke verandering van de jeugdhulp (de transformatie) grotendeels 
nog vorm moet krijgen. Om de ingezette transformatie te versterken en te versnellen is VWS daarom kort daarop 
(april 2018) samen met cliëntenorganisaties, beroepsgroepen, aanbieders en gemeenten gestart met het 
programma Zorg voor de Jeugd. 

 Met het programma Zorg voor de Jeugd wil het ministerie van VWS werken aan merkbaar betere jeugdhulp, 
jeugdbescherming en jeugdreclassering voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd de hulp krijgen die ze 
nodig hebben. Dit doet VWS samen met gemeenten, zorgaanbieders, professionals en cliënten. VWS wil dat 
kinderen en ouders betere toegang tot jeugdhulp krijgen en weten waar ze voor hulp terecht kunnen. VWS wil dat 
kinderen met ernstige problemen, waaronder eetstoornissen, tijdig de zorg krijgen die ze nodig hebben. 

 Volgens de VWS-begroting 2020 wordt de jeugdhulp met het programma Zorg voor de Jeugd in 2020 en volgende 
jaren merkbaar en meetbaar verbeterd voor kinderen en gezinnen, zodat gezinnen en kinderen op tijd passende 
hulp ontvangen. 

 Hierbij wordt gewerkt langs zes actielijnen: 
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1. Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen 
2. Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien 
3. Alle kinderen de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen 
4. Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden 
5. Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt 
6. Investeren in vakmanschap 

 De Tweede Kamer wordt in mei en november van het jaar over de voortgang geïnformeerd, waarbij de 
voortgangsrapportage van mei wordt vergezeld van een uitgebreide monitor. 

 Het programma loopt tot en met 2021.  

 Vanaf 2020 start ZonMw met het nieuwe programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (2020–2024) als vervolg 
op het aflopende programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (2016–2020). In de regionale kennis-
werkplaatsen werken beleid, kennis en praktijk samen aan kennis voor de jeugdsector in de eigen regio. 

 Voor de taken en werkzaamheden van de aanpak van het programma Zorg voor de Jeugd en het 
Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ), is jaarlijks circa € 4,7 miljoen beschikbaar. In vervolg op het 
programma Zorglandschap Jeugdhulp ondersteunt en adviseert het OZJ de gemeenten bij jeugdhulpvernieuwing, 
verbetering van de jeugdbescherming, inkoop van specialistische jeugdhulp en uitvoering van de regionale 
transformatieplannen. 

Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis 

 Minister De Jonge en minister Dekker hebben op 2 juli 2019 de tweede voortgangsrapportage Geweld hoort 
nergens thuis aan de Tweede Kamer gestuurd. Ook de memorie van toelichting bij de VWS-begroting 2020 bevat 
informatie over dit programma, dat een aanpak kent langs drie actielijnen: 
1. Huiselijk Geweld en Kindermishandeling moet eerder en beter in beeld zijn: 

 In de beleidsinformatie van Veilig Thuis die eens per half jaar beschikbaar komt, staat informatie over het 
aantal meldingen en de duur van het geweld tot aan de eerste melding. 

 De beleidsinformatie van Veilig Thuis komt in 2020 twee keer beschikbaar. 
 De duur van geweld tot aan de eerste melding moet korter. Het doel is dat het aantal incidenten tot aan de 

melding en de duur afneemt. 
2. Geweld moet stoppen en duurzaam worden opgelost: 

 Belangrijke activiteiten voor 2020 zijn de ontwikkeling van traumascreening, trauma-aanbod en het 
monitoren van het behandelen van trauma’s. 

 In 2020 wordt over de resultaten gerapporteerd met een impact-monitor waardoor inzicht ontstaat wat 
het effect van geweld op de levens van mensen is 

3. Het eerder en beter in beeld brengen en duurzaam oplossen van specifieke groepen zoals kinderen in 
kwetsbare opvoedsituaties, slachtoffers van seksueel geweld en schadelijke traditionele praktijken: 
 In 2020 wordt de aanpak van schadelijke traditionele praktijken verder uitgewerkt en onderzocht en 

starten de Ministeries van VWS en JenV met een tijdelijke regeling voor een tegemoetkoming van het 
eigen risico voor slachtoffers in de acute fase van seksueel geweld. 

 De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is gericht op de regio’s (Veilig Thuis-regio’s). De inhoudelijke 
ambities van het programma Geweld hoort nergens thuis en ‘dat wat werkt’ moet volgens VWS op regionale schaal 
worden ontwikkeld en geconsolideerd. De doelstelling voor 2020 is dat alle regio’s een aanpak hebben. In 2020 
gaat elke regio verder met de implementatie van de eigen aanpak waarbij ze hierbij prioriteren om merkbare 
effecten te realiseren zoals een afname van zwaardere zorg in een later stadium. De uitkomsten van het onderzoek 
worden tweemaal per jaar gerapporteerd via een voortgangsrapportage. Tevens wordt in 2020 de aanpak 
tussentijds geëvalueerd zodat tijdig bezien kan worden of er andere prioriteitstelling nodig is. 

 Het Rijk ondersteunt de aanpak door extra middelen beschikbaar te stellen voor het aanstellen van een 
projectleider in elke regio die de uitvoering van de programmalijnen ter hand neemt. Tevens ondersteunt het Rijk 
de aanpak door extra middelen beschikbaar te stellen voor regionale of lokale initiatieven met de Projectenpool 
‘Van-Denken-naar-Doen’. 

 Een onafhankelijke onderzoekscommissie ontwikkelt een monitor om de effecten bij de mensen die het verschil 
moeten merken in beeld te brengen; een onderzoeksprogramma en kennissynthese voor het programma Geweld 
hoort nergens thuis. 
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Convenant ‘Samen werken aan wat werkt! 

 Op 24 mei 2018 tekenden GGZ Nederland, UWV, Cedris, Divosa, de Federatie Opvang, Mensen Met Mogelijkheden, 
MIND, RIBW Alliantie, Stichting Samen Sterk Zonder Stigma en de VNG het tot 1 juni 2021 lopende convenant 
‘Samen werken aan wat werkt!; naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid’. 

 Het convenant bevat afspraken die er aan moeten bijdragen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker 
aan werk komen en dat werk ook houden. Tegelijkertijd kondigen kabinet en UWV aan hier extra geld voor uit te 
trekken. Staatssecretaris Van Ark en staatssecretaris Blokhuis gaven aan de samenwerking te ondersteunen en 
zetten samen met UWV nog € 1,5 miljoen extra in die moet helpen bij de toeleiding naar werk, onder meer via 
Individuele Plaatsing en Steun (IPS) en via pilots bij werkgevers. 

 Het convenant kent zes speerpunten: 
1. Het realiseren van meer aandacht voor mensen met een psychische kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt, gericht 

op het voorkomen van uitval uit betaald werk naar een uitkeringssituatie en het vergroten van de instroom op 
de arbeidsmarkt. In overleg met o.a. Jeugdzorg Nederland uitwerken hoe de entree op de arbeidsmarkt van 
jongeren met een psychische kwetsbaarheid kan worden versterkt. 

2. Kennisdeling t.a.v. succesvolle methodieken, goede (samenwerkings)voorbeelden en relevante ontwikkelingen, 
met waar nodig ook aandacht voor het doorontwikkelen van kennis en methodieken.  

3. Een bijdrage leveren aan destigmatisering t.a.v. psychische kwetsbaarheid en werk o.a. door organisaties te 
ondersteunen bij het bespreekbaar maken van een psychische kwetsbaarheid en door organisaties te 
ondersteunen om als voorbeeld voor andere organisaties naar buiten te treden. 

4. Ondersteunen van werkgevers bij inclusief werkgeverschap, zodat zij worden gestimuleerd om mensen met 
een psychische kwetsbaarheid als werknemer aan te nemen en om zich in te zetten voor behoud van werk 
voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

5. Actief bijdragen aan de totstandkoming en borging van samenwerkingsverbanden in de 35 
arbeidsmarktregio’s: tussen gemeenten, ggz-instellingen, RIBW’s, Opvang, UWV, werkgevers en 
cliëntenorganisaties en aan de (multidisciplinaire) samenwerking tussen professionals werkzaam bij deze 
organisaties. 

6. Bevorderen van aandacht voor toeleiding en behoud van duurzaam werk voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid o.a. door deskundigheidsbevordering, trainingen en opleidingen van professionals werkzaam 
binnen de domeinen werk en inkomen, onderwijs en de zorg/opvangsector. 

 Parallel werd aangekondigd dat de werkgevers aan de slag zouden gaan om er aan bij te dragen dat meer mensen 
met psychische problemen aan het werk kunnen. 

 De ministeries van SZW en VWS en werkgeversorganisatie AWVN zijn nauw betrokken bij het convenant. 

Rapport ‘Uithuisgeplaatst. En dan?’ van Defence for Children:  

 In maart 2019 heeft Defence for Children het rapport ‘Uithuisgeplaatst. En dan?’ gepubliceerd. In het onderzoek is 
gekeken naar de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen bij kinderen die in residentiële instellingen 
verblijven. 

 Defence for Children concludeert dat het in de huidige praktijk ontbreekt aan duidelijkheid en aan consensus over 
wat 

 vrijheidsbeperkende maatregelen zijn. Mede door het gebrekkige toezicht is er sprake van een systeem waarin 
vergaande vrijheidsbeperking van kinderen mogelijk is, zonder dat daar voldoende rechtswaarborgen voor kinderen 
tegenover staan. Volgens Defence for Children lijkt de kern van het probleem te zijn dat enerzijds een nadere 
omschrijving van vrijheidsbeperking ontbreekt en anderzijds dat verschillend wordt gedacht over de functie van (al 
dan niet vrijheidsbeperkende) maatregelen. 

 Naar aanleiding hiervan heeft Defence for Children  diverse aanbevelingen geformuleerd: 
a. Aanbevelingen wet- en regelgeving: 

1. Schaf het gebruik van isoleerruimtes af. 
2. Geef een heldere uniforme definitie/beschrijving van vrijheidsbeperkende maatregelen in de wet- of 

regelgeving waarbij de duur van de vrijheidsbeperkende maatregelen en de wijze waarop die worden 
uitgevoerd, nader worden gespecificeerd. 

3. Voer een wettelijke registratieplicht in voor de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen en het 
melden van calamiteiten waaronder suïcide (inclusief pogingen). 
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4. Creëer een landelijk registratiesysteem (zoals Argus) en beleg de verantwoordelijkheid voor dit systeem en 
het toezicht op de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen op landelijk niveau, bij voorkeur bij de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

5. Harmoniseer de strafrechtelijke en civielrechtelijke wetgeving voor verblijf in instellingen (zowel 
residentieel als justitieel) waarbij de European Rules als uitgangspunt dienen te worden genomen zodat 
tevens concrete positieve verplichtingen in de wet- en regelgeving worden opgenomen. 

6. Voer een wettelijke toetsingsverplichting in van de huisregels c.q. het beleid van alle residentiële 
instellingen door de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. 

7. Zorg voor een betere, wettelijke verankering van de toegang tot een vertrouwenspersoon voor kinderen 
verblijvende in residentiële instellingen. 

8. Zorg voor aanwezigheid van kosteloze (rechts)bijstand (bijvoorbeeld een advocaat of vertrouwenspersoon) 
bij het vaststellen van het behandelplan waarin tevens vrijheidsbeperkende maatregelen worden 
opgenomen. 

9. Specificeer de in de Jeugdwet opgenomen instemmingsverklaring van een gedragswetenschapper zodat de 
gedragswetenschapper inhoudelijk ook toetst welke vorm van hulpverlening het meest passend is voor het 
kind: gesloten jeugdhulp dan wel jeugd-GGZ.  

b. Aanbevelingen voor de Inspectie G&J 
1. Geef de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de instructie om de drie bodemeisen nader te specificeren 

voor het verantwoord plaatsen van kinderen zonder machtiging gesloten jeugdhulp (of een rechterlijke 
machtiging BOPZ) op een locatie waar gesloten jeugdhulp wordt geboden. 

2. Geef de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de opdracht om de praktijk van ‘beslotenheid’ te 
onderzoeken. Schaf naar aanleiding van die bevindingen die afdelingen af of creëer een wettelijk kader 
voor kinderen die op besloten groepen verblijven bijvoorbeeld via de ‘voorwaardelijke machtiging tot 
gesloten jeugdhulp’. 

c. Aanbevelingen voor de praktijk 
1. Zorg voor voorlichting c.q. educatie en intervisie over kinderrechten, het klachtrecht en 

vrijheidsbeperkende maatregelen voor het personeel van de jeugdhulpaanbieders en de jeugd-GGZ. 
2. Creëer bewustwording en draagvlak bij de jeugdhulpaanbieders en jeugd-GGZ over alternatieven voor 

vrijheidsbeperking teneinde een cultuuromslag te maken naar voorbeeld van enkele residentiële 
instellingen die inmiddels hiermee zijn gestart. 

3. Stel meer financiële middelen beschikbaar om de jeugdhulpaanbieders van meer opgeleid en 
gekwalificeerd personeel te voorzien, zodat kinderen in kleinere groepen komen te verblijven. 

4. Creëer een platform voor (minimaal) halfjaarlijks onderling overleg tussen de directies en het uitvoerend 
personeel van alle residentiële instellingen (zowel jeugdhulp als jeugd-GGZ) teneinde het 
uitwisselingsproces van ervaring en kennis te verduurzamen. 

5. Stimuleer een alternatieve pedagogische aanpak van kinderen teneinde het leefklimaat binnen de 
instellingen te bevorderen door bijvoorbeeld samen met kinderen good practices te ontwikkelen. 

6. Zorg ervoor dat individuele en collectieve participatie van kinderen beter geborgd is in de praktijk van de 
residentiële instellingen. Het klachtrecht is een belangrijk onderdeel hiervan. 

7. Zorg ervoor dat alle kinderen in residentiële instellingen eenvoudig toegang hebben tot een 
vertrouwenspersoon. 

 Minister De Jonge heeft in een brief d.d. 18 juni 2019 (Kamerstuk 31839, nr. 675) op het rapport van Defence for 
Children gereageerd. De Jonge schreef hierin dat er een wetsvoorstel rechtspositie gesloten jeugdinstellingen in 
voorbereiding is. Doel van dat wetsvoorstel is de rechtspositie van jongeren in gesloten jeugdhulp en de justitiële 
jeugdinrichtingen zoveel mogelijk te harmoniseren en de rechtspositie van jeugdigen te verbeteren. Naar 
verwachting komt het voorstel eind 2019 in consultatie. In de voorbereidingsperiode vindt intensief overleg plaats 
met betrokken partijen, zoals aanbieders van gesloten jeugdhulp en de Dienst Justitiële Inrichtingen van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid. Een aantal voorstellen van Defence for Children wordt daar besproken en 
nader onderzocht. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel medio 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. 
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Cijfers en ontwikkelingen rondom de jeugdzorgplus 

 Jeugdzorgplus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar 
zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun 
omgeving. 

 In de afgelopen 10 jaar is er een aantal ontwikkelingen geweest, die het updaten van de kwaliteitsnormen 
noodzakelijk maakten. In 2018 heeft het veld daarom gewerkt aan een nieuw kwaliteitskader, wat heeft 
geresulteerd in het in maart 2019 vastgestelde kwaliteitskader JeugdzorgPlus 2.0. Dit kader is geënt op het 
Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd, Gesloten Jeugdhulp dat de Inspectie sinds 2017 gebruikt bij haar 
beoordeling van de kwaliteit. Het veld heeft een aantal criteria en indicatoren hierin  aangescherpt en aangevuld. 

 De meest recente plaatsingsgegevens van Jeugdzorg Nederland over jeugdzorgplus gaan over het jaar 2018. Van 
2015 t/m 2017 sprake was van een toename van het aantal plaatsingen. In 2018 is het aantal plaatsingen t.o.v. 
2017 met 11% afgenomen. De afname is met name toe te schrijven aan de zorggebieden ZuidWest (afname van 
18%) en Noord (afname van 16%). Alleen vanuit zorggebied Oost is het aantal plaatsingen t.o.v. 2017 ongeveer 
gelijk gebleven. Het totaal aantal plaatsingen komt overeen met het aantal plaatsingen in 2014, het jaar voor de 
transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Toen was het aantal plaatsingen 1.712. 

 

 
 

 Het aantal plaatsingen per maand fluctueerde in 2018 minder dan in eerdere jaren. Het gemiddeld aantal 
plaatsingen per maand lag in 2018 op 142, in 2017 op 160, in 2016 168 en in 2015 op 136. In 2018 hebben in de 
maanden februari en december de minste plaatsingen plaatsgehad. 

 Het merendeel van de plaatsingen (59%) betreft een nieuwe plaatsing. In 2015 en 2016 lag het percentage nieuwe 
plaatsingen een paar procent hoger. De percentages van 2018 zijn ongeveer gelijk aan de percentages van 2017. 

 Uitgebreidere en meer gedetailleerde cijfers zijn te vinden in een factsheet over 2018 van Jeugdzorg Nederland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2019/03/JeugdzorgPlus-2018-002.pdf

