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Geachte heren Van Ooijen en Weerw ind,
De Jeugdautoriteit heeft de ambitie om het functioneren van het jeugdstelsel actief te
ondersteunen door discontinuïteit van de jeugdhulp vroegtijdig te signaleren, te agenderen,
te voorkomen en w aar nodig op te lossen. Onze taken zijn vastgelegd in het op
14 september jl. gepubliceerde Instellingsbesluit Jeugdautoriteit 1.
Bijgaand bied ik u, conform artikel 8, lid 2 van het Instellingsbesluit, ons jaarverslag en de
verantw oording over de begroting 2021 aan.
In 2021 hebben w e als Jeugdautoriteit onze activiteiten voor het bevorderen van de
continuïteit van jeugdhulp verder uitgebouw d en onze impact in het stelsel is als gevolg
daarvan toegenomen. We hebben daarmee een directe en indirecte bijdrage geleverd aan
de continuïteit van jeugdhulp voor kw etsbare kinderen.
Graag breng ik de volgende resultaten uit 2021 specifiek bij u onder de aandacht:
1.
De Jeugdautoriteit w as betrokken bij 18 casussen w aar de continuïteit van
jeugdhulp in het geding w as. We hebben vier casussen afgerond. In alle gevallen is de
continuïteit van jeugdhulp gew aarborgd.
2.
Onder regie van de Jeugdautoriteit is het Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp
opgesteld en ondertekend door uw ministeries, de Vereniging voor Nederlandse
Gemeenten en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd. In het convenant

1

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor
Rechtsbescherming van 4 september 2020, kenmerk 1700483-206505-J, houdende instelling van een
Jeugdautoriteit (Instellingsbesluit Jeugdautoriteit)
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3.

4.

5.

6.

zijn in het kader van zelfregulering afspraken gemaakt over een verbetering van de
continuïteit, door:
a. Een handreiking voor gemeenten (opdrachtgevers) en jeugdhulpaanbieders
(opdrachtnemers) die ondersteunt in het gesprek over reële tarieven.
Daarnaast w ordt een kennis- en informatiepunt ingericht voor ontw ikkeling
van andere handvatten voor reële tarieven.
b. De oprichting van een geschillencommissie sociaal domein voor geschillen
tussen gemeenten en aanbieders over jeugdhulp of WMO.
c. De inrichting van een pilot informatievoorziening jeugdstelsel, w aarmee w ordt
bepaald w elke informatie van aanbieders, gemeenten en jeugdhulpregio’s
noodzakelijk is om vroegtijdig risico’s op discontinuïteit van jeugdhulp te
signaleren. In de pilot w orden tevens afspraken gemaakt over de aanlevering
van deze informatie aan de Jeugdautoriteit, w aarbij de administratieve lasten
zoveel mogelijk w orden beperkt.
d. Afspraken over rollen en verantw oordelijkheden van de verschillende partijen
indien de continuïteit van jeugdhulp in gevaar is – vastgelegd in het Draaiboek
‘Continuïteit jeugdhulp’.
De Jeugdautoriteit heeft haar vroegsignaleringsfunctie verder vormgegeven. We
hebben daartoe de hierboven genoemde Pilot informatievoorziening jeugdstelsel
opgestart. Daarnaast is een JA meldpunt ingericht. Problemen bij een aanbieder,
gemeente of regio, kunnen hier w orden gemeld. De Jeugdautoriteit onderzoekt of de
melding gevolgen heeft voor de continuïteit. In het kader van vroegsignalering zijn ook
verschillende onderzoeken uitgevoerd, zoals het “Verdiepingsonderzoek financiële
positie jeugdhulpaanbieders” en “OBC’s in Beeld”. U heeft beide onderzoeken en onze
reflectie daarop in november van ons ontvangen.
De Jeugdautoriteit deelt haar kennis over het stelsel en over factoren die de
continuïteit van jeugdhulp beïnvloeden met de stelselpartijen, om een lerend stelsel te
bevorderen. Voorbeelden hiervan in 2021 zijn rondetafels met Gecertificeerde
Instellengen en advisering aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
over landelijke regie op JeugdzorgPlus.
Voor het uitvoeren van onze taken deelt de Jeugdautoriteit informatie met
verschillende partners in het (jeugd)zorgdomein, zoals uw ministeries, de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Nationale
Zorgautoriteit. Met de laatste drie partijen zijn samenw erkingsprotocollen opgesteld.
Het relatiestatuut met uw ministeries is in ontw ikkeling.
De organisatie is in 2021 gegroeid en de interne organisatie is verder ontw ikkeld. De
uitputting neemt, conform het inrichtingsplan van de Jeugdautoriteit, toe. Desondanks
is de financiële realisatie 20% lager dan de begrote € 4 miljoen. Dit is onder meer te
w ijten aan een aantal langdurig openstaande vacatures, w aardoor activiteiten zijn
uitgesteld en aan beperktere benodigde inzet op casuïstiek dan voorzien.

Indien gew enst, ben ik vanzelfsprekend beschikbaar voor een nadere toelichting op het
jaarverslag.

Met vriendelijke groet,

Ir. Daniëlle Wille
Wnd. directeur Jeugdautoriteit
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