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Onderwerp: Samen nadenken over toekomst jeugdhulp 

 

 

Beste aanbieders in de Jeugdzorg, beste collega bestuurders, 

 

We leven in een ongewoon moeilijke tijd, waarin we allemaal ons best doen om te leven met de 

huidige coronamaatregelen. Ook voor u als aanbieder van jeugdhulp is het zoeken naar hoe u de zorg 

aan onze jongeren en gezinnen toch zoveel mogelijk door kunt zetten. Wij waarderen uw inzet hierin 

enorm. 

 

Tegelijkertijd zijn er veel zorgen over de toekomst van de jeugdhulp en de betaalbaarheid van het 

huidige systeem. Sinds de decentralisaties zien we een stijgende lijn van kosten voor gemeenten op 

het gebied van jeugdhulp en Wmo. De budgetten die gemeenten hiervoor ontvangen, stijgen helaas 

niet mee. Ook in 2019 sluiten veel gemeenten het jaar af met een groot tekort op de post jeugdhulp. 

 

Dit is een gezamenlijk probleem. De alsmaar stijgende kosten zijn niet langer houdbaar en moeten 

worden gekeerd. Als we kinderen willen blijven helpen en de juiste zorg willen blijven verlenen, 

moeten we de kosten beter gaan beheersen. Natuurlijk zetten we in op preventie van intensieve en 

dure jeugdhulp, maar andere maatregelen zijn ook noodzakelijk.  

 

Samen nadenken over toekomst jeugdhulp 

 

Wij kunnen en willen dit niet zonder uw inbreng en expertise doen. Het is onze gezamenlijke 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom verwachten we dat u als bestuurder van een 

jeugdzorginstelling die met publiek geld wordt gefinancierd ook uw verantwoordelijkheid wilt nemen 

om tot kostenreductie te komen. Veel aanbieders geven bij ons blijk van begrip voor de urgentie van 

deze situatie, en willen de handen ineenslaan.   

 

 

 

Aan: Jeugdhulpaanbieder 

 

 

 

 

 

Drs J. Botter, MPA 
Wethouder Jeugd en Onderwijs, Vastgoed, Nieuwe Democratie, 

Bedrijfsvoering en Dienstverlening 
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Samen met elkaar, als aanbieders, gemeenten en andere relevante partners zoals onderwijs. Het 

doel is de jeugdhulp nog beter én betaalbaarder te maken. 

 

Vanaf juni 2020 starten de gemeenten in IJmond en Zuid-Kennemerland met ‘Samen op weg naar de 

beste Jeugdhulp’ een ontwikkeltraject voor de jeugdhulp. In het traject kijken we terug op de 

afgelopen vijf jaar en vooruit naar de toekomst. We doen dit onder andere in voorbereiding op een 

nieuw inkooptraject voor 2022. Naast aanbieders, krijgen ook inwoners en partners vanuit onderwijs 

en veiligheidsveld hierin een rol. 

 

Op verschillende momenten in de komende 1,5 jaar vragen wij u mee te denken in digitale en fysieke 

sessies. Over het programma ontvangt u snel meer informatie.  

 

Pakt u de handschoen op? 

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u zelf ook ideeën heeft en wij nodigen u allen uit om deze met ons te 

delen.  Die kunnen liggen op allerlei vlakken, bijvoorbeeld: Welke zorg is effectief? Waar is sprake 

van dubbelingen? Is jeugdhulp wel de juiste oplossing voor die specifieke vraag? Welke 

werkprocessen in de organisatie en tussen organisaties kunnen efficiënter worden ingeregeld? 

Kunnen hulptrajecten worden ingekort? Wordt voldoende gebruikgemaakt van digitale 

hulpmogelijkheden? Wat ons betreft is alles bespreekbaar. Wij zien uw voorstellen graag tegemoet!   

 

Daarnaast krijgen we steeds meer vragen over de effectiviteit van de zorg die wij als gemeente 

inkopen, de vraag waarom keer op keer afzonderlijke intakes worden gedaan voor zorg, of er wel 

cliënttevredenheid wordt gemeten en noem zo maar op. Sommige instellingen zijn daar al goed mee 

bezig. ‘ 

 

Uw eerste ideeën hierover kunt u al delen met ons via jeugdhulpregio@Haarlem.nl 
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Tot slot 

 

Ongetwijfeld vindt u – net als wij – dat jongeren recht hebben op de juiste zorg. Daarom moeten we 

samen komen tot een nog effectievere, betaalbare jeugdzorg, zodat ook in de toekomst alle kinderen 

en jongeren die het nodig hebben jeugdzorg kunnen krijgen.  

 

Wij komen bij u terug en horen graag de ideeën die u hebt.  

 

Namens alle wethouders Jeugd van de gemeenten in IJmond en Zuid-Kennemerland,  

 

Met vriendelijke groet, 

Jur Botter                                                                                                 

Wethouder gemeente Haarlem 

 

 

Wethouder gemeente Bloemendaal  Susanne de Roy van Zuidewijn 

Wethouder gemeente Heemstede  Sjaak Struijf 

Wethouder gemeente Velsen   Sebastian Dinjens 

Wethouder gemeente Beverwijk  Hanneke Niele 

Wethouder gemeente Heemskerk  Aad Schoorl 

Wethouder gemeente Zandvoort  Raymond van Haeften 

 

 

 

         

        

 

 

 

 

 


