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Voorwoord
Ieder kind verdient het om de zorg te krijgen die het nodig heeft. Ik  
constateer dat dit uitgangspunt, ondanks grote financiële injecties in  
de jeugdhulp, steeds meer onder druk komt te staan. Die druk leidt  
tot toenemende bezorgdheid over de continuïteit van zorg. Getuige  
bijvoorbeeld opnamestops die zich in 2021 hebben voorgedaan bij  
bepaalde gecertificeerde instellingen, maar ook de wachtlijsten die  
hebben geleid tot het aankondigen van interbestuurlijk toezicht in een 
aantal regio’s.

De oorzaken van toenemende bezorgdheid strekken veel verder dan alleen de beschikbare 
financiën. Te vaak ontbreekt het goede gesprek tussen gemeenten en aanbieders over vraag 
naar en aanbod van zorg en over bijbehorende tarieven. Dit doet afbreuk aan het verkrijgen 
van noodzakelijk zicht en regie op in-, door- en uitstroom, waardoor wachttijden en wachtlijsten 
kunnen ontstaan. Het stelselvraagstuk hoe de relatie tussen grotere aanbieders en gemeenten/
jeugdzorgregio’s effectiever en efficiënter (lees: met zo min mogelijk administratieve lasten) 
vorm te geven, draagt hier ook aan bij. Denk hierbij aan een veelvoud van productcodes en  
productnamen voor (ten dele) dezelfde zorgproducten wat het voor zowel gemeenten als  
aanbieders lastig maakt om goed overzicht te houden. De reflex om dit proces te willen  
beheersen door meer te protocolleren en het daarmee juist verhogen van de lasten ligt daarbij 
op de loer. Daarnaast is er sprake van bredere maatschappelijke vraagstukken, zoals de krapte 
op de arbeidsmarkt. Deze factoren zijn niet op korte termijn op te lossen, maar dragen wel het 
risico in zich dat het aanbod van jeugdhulp de vraag ervan op enig moment mogelijk niet meer 
kan bijbenen en er lastige keuzes gemaakt moeten worden.
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Het is, juist gelet op de bredere aard van de problematiek, goed te zien dat stelselpartijen met 
een Hervormingsagenda werken aan bredere verbetering van de jeugdhulpsector dan louter 
het versterken van het financiële fundament. De Jeugdautoriteit (JA) zal in 2022 deze  
ontwikkeling actief ondersteunen, door naast de reguliere activiteiten extra aandacht te  
besteden aan het voorkomen en tegengaan van continuïteitsrisico’s rondom drie thema’s: het 
verdiepen van inzicht in de beschikbaarheid van zorg, een beter samenspel tussen gemeenten 
en aanbieders en een heldere regie op de rollen en verantwoordelijkheden in het stelsel. 

Dit vraagt dat de JA haar taken verder ontwikkelt; door de informatievoorziening te versterken, 
door steviger verbonden te zijn met het veld, door kennis te delen om te duiden wat er in het 
stelsel gebeurt, door eerder en scherper aan de bal te komen bij concrete problemen  
(casuïstiek) en door het helpen van partijen met het (preventief) oplossen van problemen.  
Het goed uitvoeren van deze taken vraagt ook dat de JA zich als organisatie als zodanig  
ontwikkelt. Wat dat betreft is 2022 een belangrijk jaar voor de JA, want naast de 
doorontwikkeling van onze taken streven de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) ernaar om het wettelijk fundament voor de taken,  
bevoegdheden en positionering van de JA in 2022 af te ronden.  

Wat we concreet gaan doen om voornoemde doelen te realiseren en welke middelen we  
daarvoor aanwenden, leest u in voorliggend jaarplan. Dit is het derde jaarplan van de JA. Wie 
ze naast elkaar legt, ziet hoe snel de ontwikkeling van de JA heeft plaatsgevonden. De snelheid 
van ontwikkelen heeft veel te maken met de urgentie die alle medewerkers van de JA voelen 
om te handelen.

Die urgentie voelen we voor 2022 als nooit te voren. Wij gaan ons er komend jaar dan ook 
maximaal voor inzetten dat zorg voor kwetsbare kinderen niet alleen beschikbaar is, maar ook 
beschikbaar blijft!

Mr. Drs. Karel Schuurman 
Directeur Jeugdautoriteit a.i.
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Focus en strategische 
thema’s 2022  

De Jeugdautoriteit is in 2019 opgericht, onder andere omdat er zich na de 
transitie van de jeugdzorg nog altijd problemen voordeden in het stelsel 
waardoor de continuïteit van zorg onvoldoende kon worden geborgd.  
De JA speelt sindsdien een rol in het samenspel tussen gemeenten, 
jeugdzorgregio’s en aanbieders en heeft hierbij als doel om de continuïteit 
van jeugdhulp, een kinderbeschermingsmaatregel en jeugdreclassering te 
bevorderen. In het Instellingsbesluit Jeugdautoriteit1 zijn de taken van de 
JA in hoofdlijnen vastgelegd.

2.1 Analyseren, signaleren en helpen oplossen van risico’s voor de continuïteit van 
jeugdhulp 
Eén van de taken van de Jeugdautoriteit is het analyseren en signaleren van risico’s voor de 
continuïteit van jeugdhulp2 en het gevraagd en ongevraagd rapporteren daarover aan de  
stelselpartijen. Een essentiële stap hierin en één van de hoofdactiviteiten van de JA betreft het 
monitoren en vroegtijdig signaleren van continuïteitsrisico’s. De JA maakt daarbij gebruik van 
een eigen databank, het zogenaamde Early Warning System (EWS). Aan de hand van het EWS, 
aangevuld met proactieve meldingen en informatie van aanbieders en opdrachtgevers, kunnen 
problemen met de continuïteit van jeugdhulp in een vroeg stadium worden gesignaleerd.  
Ook kan de JA aan de hand van haar bevindingen en data individuele aanbieders en gemeenten 
of jeugdzorgregio’s ondersteunen. Op basis hiervan worden patronen en rode draden in  
continuïteitsrisico’s op regionaal, bovenregionaal en landelijk niveau in kaart gebracht. 

1  Besluit van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 4 september 2020, kenmerk  
1700483-206505-J, houdende instelling van een Jeugdautoriteit.

2 Waar in dit jaarplan de term ‘jeugdhulp’ wordt gebruikt, wordt bedoeld: jeugdhulp, een kinderbeschermingsmaatregel en 
jeugdreclassering.
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Een andere hoofdtaak van de JA is om vanuit casuïstiek problemen met de continuïteit van 
jeugdhulp op te lossen en te voorkomen. Wanneer partijen in het stelsel er onderling niet  
uitkomen, speelt de JA een verbindende en bemiddelende rol. Hierbij kan gedacht worden aan 
het uitvoeren van een financiële analyse van een jeugdhulpaanbieder (bijvoorbeeld ten aanzien 
van de liquiditeitspositie), het monitoren van de financiële situatie bij een aanbieder, waarbij  
gedurende een bepaalde periode financiële ontwikkelingen worden gevolgd en mogelijke  
risico’s worden gesignaleerd, het uitvoeren van een ‘second opinion’, door vanuit een  
onafhankelijke positie een door derden gemaakte rapportage onder de loep te nemen en het 
monitoren van bestuurlijke afspraken. 

2.2 Analyseren en signaleren van ontwikkelingen op het gebied van jeugdhulp 
De JA heeft eveneens een taak in het analyseren en signaleren van ontwikkelingen op het 
gebied van jeugdhulp en het rapporteren daarover aan stelselpartijen. Deze ontwikkelingen 
destilleert de JA onder meer uit haar betrokkenheid bij casuïstiek en uit de resultaten van onze 
(stelsel)onderzoeken. Daarnaast maakt de JA gebruik van belangrijke bevindingen, lessen, 
uitkomsten en/of aanbevelingen afkomstig uit externe onderzoeken, zoals het rapport van de 
commissie Sint3, het rapport van de Commissie van Wijzen4 en de Sociaal Economische Raad5.

Voor een verdere professionele ontwikkeling van het stelsel adviseert de JA om in het stelsel 
met en van elkaar te leren en kennis te delen. Om met elkaar te verkennen op welke  
schaalniveaus de jeugdhulp goed kan worden georganiseerd en hoe gemeenten onderling en  
gemeenten en aanbieders gezamenlijk beter kunnen samenwerken. Hoe kan marktwerking en 
leren van elkaar worden gecombineerd, op welke wijze kan van andere sectoren worden  
geleerd en hoe kunnen gemeenten en aanbieders meer vereenvoudiging creëren (bijvoorbeeld 
in het aanbod van zorgconcepten en de afspraken over tarieven en behandelingen)? De JA wil 
dit gesprek tussen gemeenten en aanbieders en waar nodig ook de andere stelselpartijen  
bevorderen en maakt hierbij gebruik van de bij de JA aanwezige kennis van de ontwikkelingen 
in het stelsel. De JA richt haar activiteiten in het kader van bijvoorbeeld aanvullend onderzoek 
en het delen van kennis in 2022 op de volgende drie strategische thema’s:

Inzicht in de beschikbaarheid en continuïteit van zorg 
Gemeenten en aanbieders hebben onvoldoende inzicht in de vraag naar (specifieke  
vormen van) jeugdhulp, wat gevolgen heeft voor het in samenwerking kunnen stroomlijnen 
van de instroom, doorstroom en uitstroom. Het blijft daardoor lastig om vraag en aanbod 
op elkaar af te stemmen. In sommige situaties is sprake van een tekort aan middelen (geld 
en personeel) en beschikbare zorg en een toename van wachtlijsten. Zwaardere vormen 
van zorg staan onder druk. Inzicht in de ontwikkeling van de match tussen vraag en  
aanbod is van belang om betere keuzes te maken, zowel in het heden als voor de  
toekomst6. Om dit inzicht te verkrijgen, is vereenvoudiging op meerdere vlakken nodig, 
zoals in inkoop, contracten, tarieven, aanbestedingsvormen en verantwoordingseisen. 
Daarbij is een gemeenschappelijke taal in de sector essentieel. 

3 Rapport van de stuurgroep maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet van de Commissie Sint, april 2021.  
Zie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/ 
rapporten/2021/04/08/maatregelen-financiele-beheersbaarheid-jeugdwet.

4 Rapport van mei 2021. Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/28/kamerbrief-over- 
oordeel-commissie-van-wijzen.

5 Rapport ‘Jeugdzorg: van systemen naar mensen. Tien aanbevelingen voor de korte termijn’, mei 2021.  
 Zie https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2021/van-systemen-naar-mensen.pdf

6 Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met eenieders eigen rol en taak hierin, alsook met initiatieven die al 
lopen in dat kader, zoals de inzet van het OZJ op het inzichtelijk maken van de wachttijden.
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Het verder professionaliseren van het samenspel tussen vraag en aanbod 
Er is momenteel (nog) niet altijd oog voor elkaars belangen, positie en de knelpunten waar 
partijen als gevolg daarvan tegenaan lopen. Er wordt spanning ervaren tussen de zorgplicht 
van gemeenten enerzijds en marktwerking anderzijds en er (ont)staat druk op de relatie tussen 
gemeenten en aanbieders. Beide partijen wijzen naar elkaar voor het zoeken naar oplossingen. 
Het professionaliseren en het opbouwend krijgen van het samenspel tussen gemeenten en 
aanbieders is daarom noodzakelijk. Ook gaat het om het professionaliseren van aanbieders en 
gemeenten afzonderlijk. Zo kunnen aanbieders hun bedrijfsvoering op onderdelen verbeteren. 
Gemeenten kunnen een meer integrale aanpak nastreven in hun beleid ten aanzien van zorg en 
het budget dat zij daarvoor beschikbaar hebben. Ook is het belangrijk aandacht te hebben voor 
goed contractmanagement en inkoop, met voorwaarden rondom de kwaliteit van governance 
en bedrijfsvoering. Daarnaast kan het leren van en met elkaar worden bevorderd. 

Een heldere regie op rollen en verantwoordelijkheden in het stelsel 
Zowel de onderzoeksresultaten van de JA als haar ervaringen in casuïstiek maken knelpunten 
in het stelsel inzichtelijk, ook als het gaat om rollen en verantwoordelijkheden van partijen in 
het stelsel. De JA wil in voorkomende gevallen helder maken hoe verschillende partijen kunnen 
bijdragen aan een oplossing en eventueel ook oplossingsrichtingen inzichtelijk maken, met oog 
voor eenieders rol.  

De rol van de JA is om vanuit een neutrale positie naast de partijen te staan, hen te verbinden en 
de dialoog op gang te brengen. We streven naar een opbouwende (regionale) samenwerking 
tussen gemeenten en aanbieders en een lerend netwerk tussen gemeenten, tussen aanbieders 
en tussen gemeenten en aanbieders gezamenlijk. We verhelderen weeffouten in het stelsel, 
adviseren de ministers en dragen bij aan oplossingsrichtingen. 
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2.3 Overige taken 
Begin 2022 wordt de Hervormingsagenda vastgesteld door het Rijk, gemeenten, aanbieders, 
professionals en cliënten- en jongerenorganisaties. De JA is, mede vanuit haar taak om te  
adviseren over het beleid ten aanzien van de Jeugdwet, op onderdelen betrokken bij de  
opstelling van de Hervormingsagenda. Daarnaast kan verdere uitwerking en uitvoering van deze 
agenda om inzet van de JA vragen en kunnen de gemaakte afspraken hierin gevolgen hebben 
voor het jeugdzorglandschap, en hiermee voor de rol en taken van de JA. 

Hetzelfde geldt voor het wetsvoorstel beschikbaarheid Zorg voor de jeugdigen, dat naar  
verwachting in de tweede helft van 2022 naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd en  
waarin afspraken zullen worden gemaakt ten aanzien van onder andere (de reikwijdte van)  
stelselonderzoek en vroegsignalering in de jeugdsector. Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel  
de positionering van de JA in de toekomst vastgelegd, waarbij de ministeries streven naar  
positionering bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) per 1 januari 2024. De JA zal zich hierop 
in 2022 als organisatie voorbereiden. Dit maakt dat de JA in 2022 voor een belangrijke  
veranderopgave staat.

Daarnaast heeft de JA, conform het Instellingsbesluit, de taak om aan de ministers te adviseren 
over het bieden van financiële ondersteuning aan organisaties in bijzondere gevallen en over 
het nemen van bestuurlijke maatregelen waar het gaat over continuïteit van zorg.
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Activiteiten 
In dit hoofdstuk zijn de activiteiten die de Jeugdautoriteit in 2022 gaat 
verrichten uiteengezet. Vanzelfsprekend wordt de vroegsignalering  
doorontwikkeld en begeleidt de JA in casuïstiek. Daarnaast gaat het om 
activiteiten op de drie strategische thema’s, activiteiten die direct op het 
Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp7, de Hervormingsagenda en 
activiteiten met betrekking tot de positionering en het takenpakket van 
de JA in de toekomst. Vanzelfsprekend wordt in 2022 ook ingezet op het 
doorontwikkelen van onze interne organisatie.

De activiteiten dienen bij te dragen aan hetzelfde hoofddoel, namelijk het signaleren, voor- 
komen en helpen oplossen van problemen in de continuïteit van jeugdhulp door een  
onafhankelijke positie in te nemen, ter bevordering van een duurzaam lerend jeugdstelsel. 

3.1 Doorontwikkelen vroegsignalering 
Voor effectieve vroegsignalering is tijdige, juiste en actuele informatie nodig. Voor de  
doorontwikkeling van dataverzameling zijn in het convenant daarom afspraken gemaakt over 
de informatiepositie van de JA met betrekking tot het inzamelen van informatie bij aanbieders 
en gemeenten die van belang is voor de continuïteit van jeugdhulp. Ook zijn afspraken gemaakt 
over een meldpunt bij de JA en het voeren van periodieke accountgesprekken door de JA.  
De dataverzameling wordt eerst op kleine schaal getest in een pilot, waarmee in het najaar van 

7 Het Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp heeft als doel om de continuïteit van jeugdhulp en de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen en/of jeugdreclassering te bevorderen, door risico’s op deze continuïteit zoveel  
mogelijk te voorkomen en te beheersen. Het convenant is in 2021 ondertekend. NB: In dit jaarplan zijn niet meegenomen 
activiteiten in het kader van het convenant waarover nog geen concrete afspraken zijn gemaakt, zoals de oprichting van 
het Kennis- en Informatiepunt tarieven.
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2021 is gestart. Het meldpunt is gelanceerd in het najaar van 2021 en de JA is eind 2021 gestart 
met het voeren van periodieke accountgesprekken.

Pilot dataverzameling en meldpunt 
Vanaf het najaar van 2021 voeren de convenantpartijen de pilot dataverzameling uit, waarin met 
aanbieders en gemeenten wordt getest welke informatie noodzakelijk is voor vroegsignalering, 
met welke frequentie deze informatie aangeleverd moet worden en door wie de informatie  
aangeleverd wordt. Na de zomer van 2022 brengt de JA hierover een advies uit aan de  
stuurgroep8 van het convenant. Daarin worden ook de haalbaarheid en administratieve lasten 
nadrukkelijk meegewogen. 

Op basis van de informatie uit het EWS kunnen risico’s worden gesignaleerd voor de  
continuïteit van jeugdhulp. Het is afhankelijk van de omvang van het risico welke actie de JA 
onderneemt. De JA kan bijvoorbeeld in gesprek gaan met de aanbieder en/of gemeente over 
het geconstateerde risico en eventuele hierop te nemen maatregelen. De JA kan ook adviseren 
aan partijen om het casuïstiektraject bij de JA in te gaan. Zo helpt de JA partijen om tijdig te 
handelen bij een risico op discontinuïteit en dit risico te beperken of weg te nemen.

Meldingen van aanbieders, gemeenten, jeugdzorgregio’s, inspecties en toezichthouders  
omtrent (mogelijke) risico’s voor de continuïteit van jeugdhulp bij het in 2021 ingerichte  
meldpunt worden meegenomen in de afweging tot signalering naar partijen. 

Periodieke accountgesprekken 
Eind 2021 is gestart met het voeren van periodieke gesprekken met aanbieders met een  
omzet op jeugd van meer dan twee miljoen euro en met alle gemeenten / jeugdzorgregio’s. 
Dit wordt in 2022 gecontinueerd. Op basis van deze gesprekken kan de JA daadwerkelijke 
risico’s op discontinuïteit beter beoordelen en beter bepalen of cruciale functies in gevaar zijn. 
Daarnaast zijn deze gesprekken een manier voor de JA om informatie op te halen en inzicht te 
verkrijgen. Bovendien kan de JA in deze gesprekken kennis en informatie delen, wat partijen 
mogelijk beter op weg kan helpen. 

 
3.2 Casuïstiek 
De JA blijft vanzelfsprekend in 2022 casussen behandelen waarbij de continuïteit van jeugdhulp 
(mogelijk) in gevaar is en partijen er onderling niet uitkomen. De rollen en verantwoordelijk- 
heden van de verschillende partijen in het jeugdstelsel zijn vastgelegd in het draaiboek  
Continuïteit jeugdhulp – een bijlage bij het convenant. 

Het is lastig in te schatten bij hoeveel casussen de JA in 2022 betrokken zal zijn. Het  
verdiepingsonderzoek Financiële positie jeugdhulpaanbieders9 leidde niet tot grote acute  
zorgen, maar gaf wel aanleiding tot (een voorstel tot) het begeleiden van enkele organisaties 
door casuïstiek. Bovendien zijn er diverse ontwikkelingen die zouden kunnen leiden tot een  
toename, zoals de beschikbaarheid van meer, tijdige en actuele informatie als gevolg van de  
inzet op het doorontwikkelen van de vroegsignalering. Ook bijvoorbeeld  
personeelsproblematiek en de nasleep van corona zouden kunnen leiden tot meer casuïstiek. 
Op termijn kan met betere vroegsignalering het ontstaan van casuïstiek worden voorkomen.  
We gaan vooralsnog uit van betrokkenheid bij 12-16 casussen in 2022. 

8 In de stuurgroep zijn alle convenantspartijen, zoals genoemd onder voetnoot 7, vertegenwoordigd.
9 Rapport van de Jeugdautoriteit, november 2021. Zie https://www.jeugdautoriteit.nl/documenten/rapporten/2021/11/23/

verdiepingsonderzoek-financiele-positie-jeugdhulpaanbieders
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Naast de betrokkenheid bij individuele casussen is de verwachting dat vanuit de casuïstiek  
ook weer algemene inzichten worden gegeneerd over knelpunten voor de continuïteit van 
jeugdhulp. Mede aan de hand hiervan wordt de werkwijze waar nodig verder ontwikkeld en  
worden mogelijk (thema)onderzoeken en handreikingen geïnitieerd. 

Tot slot vormt de wijze waarop de JA zich positioneert in casuïstiek en welke rol zij hierin  
aanneemt een belangrijk aandachtspunt; zo is er sprake van grote verschillen in wat partijen 
van de JA verwachten en waar hierin de grens ligt. Dit loopt mee in de evaluatie van het  
Draaiboek Continuïteit Jeugdhulp. In casuïstiek is de JA expliciet in haar bijdrage naar partijen 
en voorziet de JA in heldere plannen van aanpak in trajecten. 

3.3 Investeren in leren en ontwikkelen 
Aanbieders, gemeenten en regio’s zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de vraagstukken en 
knelpunten die bij de ander spelen. Dit belemmert partijen om te komen tot een  
gezamenlijke aanpak en/of oplossing. De JA heeft een breder beeld van deze vraagstukken  
en knelpunten. In 2022 organiseert en faciliteert de JA daarom activiteiten om deze kennis te 
delen en zo bij te dragen aan verbetering in het jeugdhulpstelsel. Door elkaars werelden  
te verkennen en rode draden te bespreken in bijvoorbeeld discussietafels worden wederzijdse 
knelpunten zichtbaar, wat gemeenten en aanbieders kan helpen om discontinuïteit van zorg te 
voorkomen. Ervaringen vanuit casuïstiek, signalen vanuit de vroegsignalering en onderzoeks-
resultaten dienen als input voor bijvoorbeeld discussietafels, seminars en handreikingen. De 
JA streeft ernaar om niet alleen met partijen te praten, maar om deze ook echt in beweging te 
krijgen. Thema’s die in 2022 in ieder geval aandacht vragen zijn inkoop, toegang, doorstroom en 
regionalisering. Waar mogelijk wordt verbinding gezocht met activiteiten die in het kader van de 
Hervormingsagenda en het Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp plaatsvinden rondom 
het thema ‘leren en ontwikkelen’.  

3.4 Bijdragen aan beleidsontwikkeling  
Voor het opstellen van de Hervormingsagenda zijn verschillende werkgroepen ingericht, die 
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raakvlakken hebben met de activiteiten van de JA. De JA neemt waar nodig deel aan werk- 
groepen en zal op basis van de afspraken in de Hervormingsagenda haar activiteiten en  
werkwijzen mogelijk moeten aanpassen. Daarnaast is de JA voorzitter van de stuurgroep die 
verantwoordelijk is het voor de uitvoering van het Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp. 
Ook lopen er verschillende wetwijzigingstrajecten en worden verschillende Algemene Maatregelen 
van Bestuur (AMvB’s) opgesteld, die raken aan de taken van de JA en en/of die kunnen  
beïnvloeden hoe er in de sector met elkaar wordt samengewerkt. Zo heeft de AMvB reële  
tarieven die momenteel wordt opgesteld raakvlakken met het Kennis- en Informatiepunt tarieven 
(K&I-punt) dat in het kader van het convenant zal worden ingericht. Daarnaast zal het wetstraject 
Zorg voor de jeugdigen moeten aansluiten op hetgeen (op het gebied van toezicht) wordt  
vastgelegd in de  Hervormingsagenda.  

In 2022 heeft de positionering van de JA de aandacht. Voornemen van de bewindspersonen 
is dat de JA per 1 januari 2024 bij de NZa wordt geplaatst. De uiteindelijke positionering kan 
gevolgen hebben voor de rol en bevoegdheden van de JA. Met de ministeries en de NZa vindt 
overleg plaats over de rol en bevoegdheden van de JA in de toekomst. De JA streeft in die  
gesprekken naar een stevige wettelijke basis voor de huidige en toekomstige bevoegdheden en 
taken van de JA, waardoor sturing op continuïteit van jeugdhulp door de JA (effectiever)  
mogelijk is. 

3.5 Samenwerking met andere partijen 
Vanuit haar taken onderhoudt de JA een netwerk met verschillende spelers in de sector.  
Vanzelfsprekend is er nauw contact met het ministerie van VWS en het ministerie van JenV.  
In casuïstiek werkt de JA samen met partijen als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de 
Inspectie Justitie en Veiligheid en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd10. Ten aanzien 
van onze monitorende en signalerende rol, de uitvoering van verschillende onderzoeken en 
ronde tafelbijeenkomsten staat de JA vanzelfsprekend ook in contact met gemeenten en  
aanbieders. Daarnaast werkt de JA onder andere in het uitvoeren van haar werkzaamheden en 
haar voorzittersrol in de uitvoering van het Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp ook 
nauw samen met de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd en de Vereniging van  
Nederlandse Gemeenten. Ook met de NZa wordt geregeld overlegd, gezien de raakvlakken met 
elkaars activiteiten alsook de voorgenomen positionering van de JA. De JA zet in 2022 verder 
in op effectief stakeholdermanagement.

3.6 Doorontwikkelen (interne) organisatie

Bedrijfsvoering en interne organisatie  
Op het gebied van bedrijfsvoering en interne organisatie is, naast aandacht voor de reguliere 
taken in relatie tot de planning & control (P&C)-cyclus, in 2022 vooral aandacht voor hybride 
werken, en hoe – ondanks het (gedeeltelijk) thuiswerken – de collega’s en teams toch met  
elkaar in verbinding blijven en interne ontwikkeling en kennisdeling blijft plaatsvinden. Daarnaast 
is het niet uit te sluiten dat de JA, mede afhankelijk van het aantal casussen, in 2022 voor het 
eerst tegen de grenzen van haar begroting aanloopt met het gevolg dat er mogelijk scherpere 
keuzes gemaakt moeten worden in de activiteiten. De JA ontwikkelt daarvoor een  
afwegingskader.

10  Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) zal - in de huidige vorm - per 1 januari 2022 worden afgewikkeld. 
Momenteel is het ministerie van VWS met het OZJ in gesprek over waar en op welke wijze de ondersteuningsfunctie 
kan worden voortgezet, om de continuïteit hiervan te borgen. De toekomst van het OZJ is op dit moment daarom nog 
onzeker.
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Interne- en externe communicatie 
In 2021 is gestart met het structureel vormgeven van externe communicatie, waarmee op een  
heldere en consistente manier uitgedragen wordt waar de JA voor staat. Ook ten aanzien van deze 
activiteiten is het van belang te beseffen dat de JA in een transitiefase zit; het is aannemelijk dat de 
boodschap van de JA wijzigt door ontwikkelingen in takenpakket, rol en positionering. Juist ook in 
de transitiefase moet het helder zijn wat de rol en taken van de JA zijn (en wat niet).   

Versterken van samenspel en verbinding tussen de verschillende organisatieonderdelen 
Mede door de groei van de JA in 2021 is een belangrijk aandachtspunt voor 2022 de  
onderlinge verbinding tussen de verschillende afdelingen. Alhoewel elke afdeling haar eigen 
taken en verantwoordelijkheid heeft, is verbinding essentieel voor het behalen van onze doelen. 
Hierbij geldt dat de ontwikkeling van nieuwe taken als het meldpunt en de accountgesprekken 
een verandering van de huidige taakverdeling en een versterking van het interne samenspel 
tussen de verschillende afdelingen tot gevolg heeft. We streven naar een vloeiende verbinding 
tussen de verschillende activiteiten, afgestemd op de ‘zwaarte’ van geconstateerde risico’s op 
discontinuïteit. Dit vraagt om goede interne afspraken over taakverdeling en samenwerking. 
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Ruimte om in te spelen op 
(nieuwe) ontwikkelingen

Met de activiteiten uit hoofdstuk 3 heeft de Jeugdautoriteit een ambitieus 
jaarplan voor 2022. Tegelijkertijd willen we voldoende ruimte en flexibiliteit  
behouden om in te kunnen spelen op actualiteiten en ontwikkelingen in 
2022. 

De versterking van de informatiepositie door dataverzameling, het accountmanagement en de 
inrichting van het meldpunt kunnen leiden tot een toename van de werkbelasting en het aantal  
casussen. Ook wijzigingen in de omvang, wijze en frequentie van aanlevering van informatie 
voor vroegsignalering kunnen een toename van de werkbelasting betekenen. 

Daarnaast kan de definitieve keuze over de positionering van de JA gevolgen hebben voor de 
rol en bevoegdheden van de JA. Ook bestaat de mogelijkheid dat de inrichting van het K&I-punt 
tarieven, één van de afspraken uit het convenant, wordt belegd bij de JA.

Ten slotte zijn we tijdens het opstellen van het jaarplan nog in afwachting van de formatie van 
een nieuw kabinet en het nieuwe regeerakkoord. Wat de uiteindelijke samenstelling voor  
gevolgen gaat hebben op de keuzes ten aanzien van jeugdhulp en het toezicht daarop is nog 
onduidelijk.
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Bijlage: begroting

Personeelskosten vaste kern 1.890.000 (DAR zonder overhead)
Personeelskosten flexibele kern 1.580.000 (gemiddeld uurloon zonder overhead)
Overige kosten:

Externe opdrachten 450.000
Materieel 50.000
Onvoorzien 30.000

Totaal 4.000.000



Bezoekadres
Rijnstraat 50, 2551 XP Den Haag
Postadres
Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag

www.jeugdautoriteit.nl
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