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Voorwoord
Kinderen en jongeren die jeugdhulp nodig hebben, moeten op passende hulp kunnen rekenen. Het is
ongewenst dat deze hulp wordt onderbroken of beëindigd als gevolg van (financiële) ontwikkelingen
in het stelsel. In 2021 hebben we als Jeugdautoriteit onze activiteiten voor het bevorderen van de
continuïteit van jeugdhulp uitgebouwd en is onze impact in het stelsel als gevolg daarvan toegenomen.
We hebben daarmee op verschillende manieren een directe en indirecte bijdrage geleverd aan de
continuïteit van jeugdhulp voor kwetsbare kinderen.
We zijn in 2021 gestart met de Pilot informatievoorziening jeugdstelsel. Daarnaast hebben we het
JA Meldpunt continuïteit jeugdhulp ingericht, waar problemen bij een aanbieder, gemeente of regio
gemeld kunnen worden, die direct gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit van jeugdhulp.
Ook hebben we een verdiepingsonderzoek naar de financiële positie van jeugdhulpaanbieders uitgevoerd. Door het monitoren van (financiële) ontwikkelingen bij jeugdhulpaanbieders, gemeenten en
jeugdzorgregio’s kunnen we risico’s op discontinuïteit van jeugdhulp zo vroeg mogelijk signaleren en
daarmee mogelijk voorkomen.
In 2021 was de Jeugdautoriteit betrokken bij 18 casussen, waarbij de continuïteit van jeugdhulp onder
druk stond. We verbinden en bemiddelen tussen aanbieder, gemeenten en regio, om het risico zo snel
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mogelijk te beperken en op te lossen. De rol van de Jeugdautoriteit in casuïstiek is vastgelegd in het
Draaiboek continuïteit jeugdhulp (draaiboek).
Het wetsvoorstel ‘verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ is in ontwikkeling. Vooruitlopend
daarop hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid
(JenV), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Branches Gespecialiseerde Zorg voor
de Jeugd (BGZJ) en de Jeugdautoriteit een aantal belangrijke afspraken gemaakt om de continuïteit
van jeugdhulp te bevorderen. We hebben in 2021 een leidende rol gespeeld in de totstandkoming van
het Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp, en daarna ook bij de uitwerking en implementatie
ervan. De Pilot informatievoorziening jeugdstelsel en het draaiboek zijn daar voorbeelden van.
Voor kinderen en jongeren die gebruik maken van jeugdhulp is niet alleen de continuïteit van de hulp
belangrijk, maar ook de kwaliteit. Zorgen over continuïteit van jeugdhulp kunnen leiden tot zorgen over
de kwaliteit en andersom. Om die reden werkt de Jeugdautoriteit waar nodig samen met de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV). We hebben met deze
partijen samenwerkingsprotocollen opgesteld.
Op basis van haar activiteiten heeft de Jeugdautoriteit de staatssecretaris van VWS en de minister
voor Rechtsbescherming geadviseerd om samen met de sector te werken aan een aantal belangrijke
knelpunten in het stelsel, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, de noodzaak om meer inzicht te krijgen
in de beschikbaarheid en continuïteit van jeugdhulp en het professionaliseren van het samenspel
tussen aanbieders en gemeenten. Ook waren en zijn we met de ministeries in gesprek over de
structurele inbedding van onze toezichtstaken in de toekomst.
Ik ben trots op wat we in het afgelopen jaar hebben bereikt. Dat geeft energie voor onze verdere
ontwikkeling in 2022. Zo blijft de continuïteit van jeugdhulp voor kinderen en jeugdigen de aandacht
krijgen die het verdient.

Daniëlle Wille
Waarnemend directeur Jeugdautoriteit
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1. Wat we doen
De Jeugdautoriteit (JA) heeft de ambitie om onafhankelijk en onpartijdig bij te dragen aan de
continuïteit van jeugdhulp en de transitie naar een zelflerend jeugdhulpstelsel. Zij is daartoe in 2019
opgericht en 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.

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.
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2. Hoe we dat doen –
activiteiten en resultaten 2021
Om onze doelen te bereiken, richten we ons in onze werkzaamheden op vier hoofdtaken, namelijk het:
 analyseren en signaleren van risico’s voor de continuïteit van jeugdhulp;
 analyseren en signaleren van ontwikkelingen op het gebied van jeugdhulp;
 voorkomen en helpen oplossen van problemen in de continuïteit van jeugdhulp;
 delen van kennis en het verbinden van partijen om een zelflerend stelsel te bevorderen.

In dit jaarverslag wordt uiteengezet hoe we hier in de praktijk vorm aan geven en welke activiteiten we
in dat kader in 2021 hebben verricht. Vanzelfsprekend hebben we ook ingezet op:
 advisering aan de beleidsdepartementen;
 het doorontwikkelen van de interne organisatie;
 de positionering van de JA op de langere termijn.

2.1 Analyseren en signaleren van risico’s voor de continuïteit van jeugdhulp
De JA analyseert en signaleert risico’s voor de continuïteit van jeugdhulp en rapporteert hierover
gevraagd en ongevraagd aan de stelselpartijen. De JA maakt daarbij gebruik van een eigen databank,
het zogenaamde Early Warning System (EWS). Aan de hand van het EWS kunnen problemen met de
continuïteit van jeugdhulp bij aanbieders in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Op basis hiervan
kunnen ook continuïteitsrisico’s op regionaal, bovenregionaal en landelijk niveau in kaart worden
gebracht.
In 2021 heeft de JA ingezet op de actualisatie en doorontwikkeling van het EWS. Voor de veilige
opslag van informatie is een datawarehouse / datalab ontwikkeld. Daarnaast zijn verschillende
stappen gezet in de verbetering van vroegsignalering naar aanleiding van gemaakte afspraken in het
Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp2. Er is ook een interne werkwijze ontwikkeld voor het
opvolgen van signalen uit het EWS, waarbij de wijze van opvolging afhankelijk is van de omvang van
het continuïteitsrisico.

Pilot informatievoorziening jeugdstelsel
In het najaar van 2021 is de JA met betrokkenheid van de veldpartijen gestart met de Pilot informatievoorziening jeugdstelsel en zijn de regio’s die onderdeel zijn van de pilot geselecteerd. De uitkomsten
van deze pilot zullen moeten uitwijzen welke informatie noodzakelijk is voor vroegsignalering, met
welke frequentie deze informatie aangeleverd moet worden en door wie de informatie aangeleverd
wordt. Beperking van de administratieve lasten wordt nadrukkelijk meegenomen in de pilot. De inzet
van de JA is dat de resultaten van de pilot het uitgangspunt vormen voor inzicht en toezicht in het
wetsvoorstel ‘verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’, dat in ontwikkeling is.

2 Het Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp heeft als doel 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 juli 2021 ondertekend.
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JA Meldpunt
Naast dataverzameling heeft de JA eind 2021 een meldpunt ingericht om continuïteitsrisico’s in de
jeugdhulpsector eerder in beeld te krijgen. Het gaat hierbij om (vermoedens van) problemen bij een
jeugdhulporganisatie die direct gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit van jeugdhulp. Bij het
JA Meldpunt kunnen signalen ingediend worden over zaken als bedrijfsvoering en relaties tussen aanbieders en opdrachtgevers die mogelijk een risico vormen. Het meldpunt is bedoeld voor iedereen die
werkzaam is binnen het jeugdhulpstelsel, of op een andere manier betrokken is bij jeugdhulp. Denk
hierbij aan jeugdhulpaanbieders, gemeenten, jeugdzorgregio’s, inspecties, toezichthouders en banken.
Het JA Meldpunt is sinds december operationeel en te vinden op onze website.

Accountmanagement
Tot slot is in 2021 het accountmanagement met jeugdhulpaanbieders met een omzet in jeugdhulp
vanaf twee miljoen euro en met de jeugdhulpregio’s voorbereid. In 2022 start de JA met het voeren
van periodieke accountgesprekken. Met aanbieders zal in deze gesprekken worden gesproken over
onder andere hun bedrijfsvoering, financiële positie, samenwerking en ontwikkelingen in en rondom
hun organisatie en dienstverlening. Met gemeenten en regio’s zal worden gesproken over onder
andere opdrachtgeverschap, aanbestedingen, samenwerking en regionale structuur. Op basis van
deze gesprekken kunnen risico’s op discontinuïteit beter worden beoordeeld.
Door de inzet op bovenstaande activiteiten wil de JA in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht hebben
in mogelijke continuïteitsrisico’s in het aanbod van jeugdhulp. We handelen hierbij zo veel als mogelijk
preventief, zodat (grote) problemen en onverwachte zorguitval worden voorkomen. Het zogenaamde
kernteam signalen heeft in 2021 al concrete informatiedeling en vroegsignalering opgeleverd.

7

JEUGDAUTORITEIT

JAARVERSLAG 2021

2.2 Analyseren en signaleren van ontwikkelingen op het gebied van jeugdhulp
De JA analyseert en signaleert eveneens ontwikkelingen op het gebied van jeugdhulp. Deze
ontwikkelingen destilleert de JA onder meer uit de resultaten van (stelsel)onderzoeken en uit haar
betrokkenheid bij casuïstiek. Ook bevindingen afkomstig uit bijvoorbeeld externe onderzoeken of uit
nieuwsberichten worden hierin meegenomen.

Coronaquickscan
Begin 2021 heeft de JA de vierde coronaquickscan3 opgeleverd, die een beeld geeft van de
impact van de coronamaatregelen op de jeugdhulpsector. Belangrijkste conclusie was dat het
uitblijven van compensatieafspraken, personeelstekorten en de verwachte hogere instroom
na de crisis een risico vormen voor de continuïteit van de hulp op de middellange en langere
termijn. Na deze vierde quickscan is besloten om opvolgende informatievragen over dit
onderwerp in 2021 te integreren in het uitgevoerde verdiepingsonderzoek Financiële Positie
Jeugdhulpaanbieders.

Governance en bedrijfsvoering
Uit onze casuïstiek is meermaals gebleken dat de governance en/of bedrijfsvoering zwakke
plekken kunnen zijn bij jeugdhulpinstellingen die in continuïteitsproblemen komen. Banken, de
IGJ en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hadden hier al eerder hun zorgen over geuit4.
Om die reden heeft de JA begin 2021 een oriëntatie gedaan ten aanzien van governance en
bedrijfsvoering in de jeugdhulpsector. Door de veelheid aan opdrachtgevers, de financiële
tekorten bij gemeenten en de toenemende samenwerkingen in regio- en consortiumverband
zijn het veld en de organisatie van de jeugdzorg complex. Daarnaast vragen de toegenomen
complexiteit en de transformatieopgave voor de jeugdsector meer en andere dingen van
interne toezichthouders. Deze ontwikkelingen leiden daarnaast tot een extra inspanning voor
de bedrijfsvoering. Ook zijn de administratieve lasten voor aanbieders sinds de decentralisatie
toegenomen. Uit gesprekken zijn vervolgens verschillende suggesties gekomen voor het
versterken van de governance en bedrijfsvoering. Een veelgehoorde wens is om meer
standaardisatie binnen de sector in te voeren, op basis waarvan meer en beter kan worden
gestuurd op effectiviteit en efficiëntie. Governance en bedrijfsvoering blijven belangrijke thema’s
voor de JA in onze kennisdeling, casuïstiek en monitoring.

Verdiepingsonderzoek Financiële Positie Jeugdhulpaanbieders
In 2020 heeft de JA onderzoek gedaan naar de financiële positie van jeugdhulpaanbieders met
een omzet van meer dan twee miljoen euro op jeugdhulp5. 81 van de 226 in het onderzoek
betrokken aanbieders bleken een potentieel continuïteitsrisico te lopen. Om dit risico te duiden
en inzicht te verkrijgen in de actuele status, heeft de JA in 2021 een verdiepingsonderzoek
uitgevoerd6. Het onderzoek leidde tot een relatief positief beeld van de financiële positie van
aanbieders in 2020. Slechts bij twee aanbieders (die niet al in casuïstiek waren) zag de JA
op basis van de toen beschikbare gegevens een acuut risico op de korte termijn.

3 https://www.jeugdautoriteit.nl/documenten/rapporten/2021/02/05/vierde-coronaquickscan-jeugdhulpaanbieders
4 https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/03/05/igj-en-nza-versterk-de-integriteit-en-professionaliteit-van-de-bedrijfsvoering
-in-de-zorgsector
5 https://www.jeugdautoriteit.nl/documenten/rapporten/2021/02/05/rapport-financiele-positie-jeugdhulpaanbieders-2019
6 https://www.jeugdautoriteit.nl/documenten/rapporten/2021/11/23/verdiepingsonderzoek-financiele-positie-jeugdhulpaanbieders
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Bij de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) zijn geen nieuwe continuïteitsrisico’s aangetroffen.
Wel ziet de JA mogelijke risico’s voor de langere termijn, onder meer als gevolg van de afbouw
van regelingen om jeugdhulpaanbieders te compenseren voor de impact van corona of het
uitblijven van uitbetaling. Daarnaast is het de vraag of de incidentele middelen die het kabinet
beschikbaar heeft gesteld voor de jeugdhulp voldoende oplossing bieden voor de structurele
problemen en knelpunten die in het onderzoek naar voren komen. Op basis van het rapport
adviseert de JA de sector om zich, onder leiding van het ministerie van JenV en parallel
aan de arbeidsmarkttafel jeugd, voor te bereiden op een situatie waarbij de continuïteit van
jeugdhulp niet kan worden gegarandeerd als gevolg van een gebrek aan personeel. Daarnaast
adviseert de JA de sector om gezamenlijk in te zetten op vereenvoudiging en meer inzicht in
in-, door- en uitstroom, op basis waarvan meer en slimmer regie op het aanbod van jeugdhulp
kan worden gevoerd.

Onderzoek Orthopedagogische Behandelcentra
Gezien de (mogelijke) risico’s op discontinuïteit bij residentiële jeugdhulpaanbieders, heeft de
JA in 2021 een extern onderzoek laten uitvoeren naar de Orthopedagogische Behandelcentra
(OBC’s)7. Het ontbreken van een uniforme taal (in de vorm van eenduidige begrippen en definities),
een heldere producten-dienstencatalogus en het feit dat sturing op groeps- of cliëntniveau in
plaats van op organisatie- en organisatie overstijgend niveau plaatsvindt, maakten het nagenoeg
niet mogelijk om kwantitatieve onderzoeksvragen te beantwoorden (bijvoorbeeld vragen met
betrekking tot toekomstige ontwikkelingen in capaciteit, omvang van wachtlijsten en hoogte van
wachttijden). Het gebrek aan inzicht dat hiervan het gevolg is, belemmert sturing vanuit aanbieders en opdrachtgevers met betrekking tot de aanpak van wachtlijsten en wachttijden alsook
de ontwikkeling van alternatieven op lange en middellange termijn. Daarnaast ontbreekt het bij
de opdrachtgevers veelal aan een beeld van beschikbare jeugdhulp en een specifieke visie op
deze groep. Dit terwijl deze essentieel zijn om eerder passende ondersteuning te bieden waarmee de zware vorm van zorg in een OBC voorkomen kan worden of zo kortdurend mogelijk
kan zijn. Het ontbreken van informatie belemmert eveneens een goede taakuitoefening door de
JA. De JA heeft daarom bij het bespreken van de onderzoeksresultaten nadrukkelijk de oproep
gedaan aan partijen om bovenstaande constateringen ter hand te nemen en hier stappen in te
zetten. Dit ziet de JA als absolute randvoorwaarde om het OBC-landschap kwantitatief en
kwalitatief goed vorm te (laten) geven en verdere stappen te kunnen zetten in het streven naar
een behandeling/begeleiding ‘zo thuis als mogelijk’.

JeugdzorgPlus
De JA heeft ook ontwikkelingen rondom JeugdzorgPlus gesignaleerd en geanalyseerd.
Nederland kent tien aanbieders van JeugdzorgPlus met in totaal zeventien locaties. Er is een
beweging gaande waarbij de capaciteit van JeugdzorgPlus (versneld) wordt afgebouwd.
De JA voorziet continuïteitsrisico’s, als gevolg van financiële ontwikkelingen en de bovenregionale impact die deze beweging kan hebben. Ook is niet duidelijk in hoeverre er alternatieven
beschikbaar zijn. De JA heeft daarom gepleit voor landelijke regie op een korte termijn
oplossing. Van daaruit kan worden onderzocht welk beleid passend is voor een structurele
keuze rondom de afbouw van JeugdzorgPlus.

7 https://www.jeugdautoriteit.nl/documenten/rapporten/2021/11/23/obc-onderzoek
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De in 2021 uitgevoerde onderzoeken hebben inzichten opgeleverd over ontwikkelingen en problematiek in het jeugdstelsel en vormen hiermee input voor gesprekken met en tussen stelselpartijen.
Daarnaast hebben onder andere het verdiepingsonderzoek en het OBC-onderzoek knelpunten
opgeleverd die zullen leiden tot vervolgactiviteiten in 2022. Die activiteiten hebben ook als doel de
continuïteit van jeugdhulp te bevorderen.

2.3 Voorkomen en helpen oplossen van problemen in de continuïteit van jeugdhulp
Voorkomen: Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp
Op 1 juli is het Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp ondertekend door de BGZJ, de VNG, het
ministerie van VWS (mede namens de JA) en het ministerie van JenV. Hiermee is een belangrijke stap
gezet en zijn afspraken gemaakt die om gezamenlijke inzet vragen van jeugdhulpaanbieders, GI’s,
gemeenten en het Rijk. Naast het borgen van continuïteit en het voorkomen dat zorg (tijdelijk)
wegvalt, versterkt het convenant de relatie tussen de opdrachtgever (gemeenten) en opdrachtnemer
(aanbieders) alsook de rol en bevoegdheden van de JA. De JA heeft als voorzitter van de stuurgroep
een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming hiervan. In het kader van het convenant is onder
andere het draaiboek opgesteld, waarin afspraken staan vastgelegd over de rollen, verantwoordelijkheden en taken van de verschillende partijen.

Casuïstiek
Vanuit casuïstiek helpt de JA om 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. Voorbeelden van casusinterventies die de JA in dergelijke gevallen toepast zijn
het uitvoeren van een financiële analyse van een jeugdhulpaanbieder (bijvoorbeeld ten aanzien van de
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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, en het monitoren van bestuurlijke afspraken.
De JA is in 2021 betrokken geweest bij 18 casussen, waarvan een deel al vóór 2021 liep. Sinds de
ondertekening van het convenant worden casussen zo veel mogelijk opgepakt volgens het draaiboek.
Iedere casus wordt afgesloten met een evaluatie, zodat lessen kunnen worden getrokken uit de
ervaringen die met de casus zijn opgedaan. In 2021 zijn vier casussen afgerond. In 2021 heeft de
JA op verzoek van aanbieders en/of gemeenten ook geadviseerd ter voorkoming van casuïstiek.

Intervence
Een voorbeeld van een casus waarin de JA een rol heeft gespeeld is Intervence. Zo heeft de
JA – net als beide inspecties – het transitieplan beoordeeld dat een aantal aanbieders in
afstemming met de gemeenten hadden opgeleverd voor de overdracht van de cliënten van GI
Intervence. Op basis van de adviezen op het conceptplan van zowel de JA als de inspecties
hebben de Zeeuwse gemeenten vervolgens een aangepast plan ingediend. Uiteindelijk heeft
JB-West Intervence overgenomen.

Jeugdbescherming Brabant
Daarnaast is de JA betrokken geweest bij Jeugdbescherming Brabant, waar in 2021 een
cliëntenstop werd aangekondigd door aanhoudende personele problematiek. De JA heeft
onder andere bemiddeld tussen de Brabantse gemeenten en de vier in Brabant werkzame
GI’s in de langer lopende discussie over tarieven, wat halverwege het jaar heeft geleid tot een
principeakkoord over tariefverhoging. Hiertoe heeft de JA onderzoek gedaan naar de in
Nederland geldende tarieven voor GI’s en de Brabantse jeugdzorgregio’s geadviseerd daarbij
aan te sluiten. Daarnaast heeft de JA bemiddeld in het maken van afspraken om oplossingen te
bieden voor langer lopende financiële problematiek.

Levvel 5
Bij de casus Levvel 5, waarbij financiële moeilijkheden mogelijk negatieve gevolgen zouden
hebben voor de continuïteit van jeugdhulp, heeft de JA vooral een monitorende rol gespeeld.
Uiteindelijk is besloten om een aantal activiteiten die structureel verlies opleverden op korte
termijn af te bouwen. De JA heeft in deze casus onder andere een afgegeven liquiditeitsprognose gevalideerd en maandelijks de voortgang op de uitvoering en gemaakte afspraken
gemonitord. Het was een van de eerste casussen waarbij het draaiboek is toegepast.

Deze voorbeelden maken duidelijk dat de rol van de JA per casus behoorlijk kan verschillen; bij
Intervence is dit voornamelijk een toetsende rol geweest, bij Jeugdbescherming Brabant was dit
vooral een bemiddelende rol en bij Levvel 5 met name een monitorende rol.
Verschillende interventies van de JA hebben in 2021 ook bij andere organisaties geleid tot
oplossingen voor problematiek en het in gang zetten of monitoren van verbeteracties, op basis
waarvan de continuïteit van jeugdhulp beter geborgd is of geborgd kan worden.
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2.4 Delen van kennis en het verbinden van partijen om een zelflerend stelsel te
bevorderen
Zowel de onderzoeksresultaten van de JA als haar ervaringen vanuit casuïstiek maken knelpunten in
het stelsel inzichtelijk, ook waar die raken aan de rollen en verantwoordelijkheden van stelselpartijen.
De JA wil vanuit een neutrale positie naast de partijen staan, hen verbinden en de dialoog op gang
brengen. We streven daarbij naar een opbouwende samenwerking tussen gemeenten en aanbieders
en een lerend netwerk tussen gemeenten en aanbieders afzonderlijk en gezamenlijk. De JA wil hiermee bijdragen aan een zelflerend jeugdhulpstelsel.

Voorbeelden van kennisdeling en verbinden van partijen op thema’s
De wens van de JA om haar kennis te delen met de sector en partijen op thema’s in de jeugdhulp te
verbinden, is als gevolg van personele wisselingen beperkt tot stand gekomen.
Wel heeft er een rondetafelbijeenkomst plaatsgevonden over governance en bedrijfsvoering, waarin
onder andere de resultaten uit de oriëntatie zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven zijn besproken.
Hieraan namen vertegenwoordigers van aanbieders, brancheorganisaties, ministeries en andere
stakeholders deel. Ook hebben rondetafelbijeenkomsten plaatsgevonden, over de gevolgen van
corona, over hoog complexe jeugdhulp en over GI’s. De uitkomsten van deze rondetafels worden
in een aantal gevallen gebruikt voor het door partijen gezamenlijk oplossen van knelpunten met
betrekking tot de continuïteit, ook in 2022.
Tot slot is er in 2021 vanuit de JA actief contact gezocht met wethouders met de portefeuilles
Financiën en Jeugd en met gemeenteraadsleden, om hen te informeren over de rol en taken van de
JA en over de wijze waarop de JA gemeenten kan ondersteunen in hun wettelijke verantwoordelijkheid
ten aanzien van jeugdhulp. Hier wordt in 2022 verder opvolging aan gegeven.

2.5 Advisering aan de beleidsdepartementen en interne organisatieontwikkeling
Naast bovenstaande taken adviseert de JA en/of is de JA betrokken bij verschillende trajecten die
raken aan de positie van de JA in het stelsel, aan het werkveld van de JA of aan het jeugdstelsel in
het geheel. Zo hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met VWS, JenV en de NZa over de
(toekomstige) positionering van de JA. Voornemen van de bewindspersonen is dat de JA per 1 januari
2024 bij de NZa wordt ondergebracht. De JA adviseert in dat kader bijvoorbeeld over het wetsvoorstel
‘verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’.
Verder heeft de JA in 2021 geadviseerd over (aan)vragen voor de subsidieregeling continuïteit
cruciale jeugdzorg. Ook hebben we geadviseerd over de verlenging van de regeling en een aanpassing van de subsidievoorwaarden bij de verlenging. De JA heeft daarnaast gereageerd op de
internetconsultatie voor het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en heeft geparticipeerd in
verschillende werkgroepen in het kader van de Hervormingsagenda.
Ook is in 2021 ingezet op de interne organisatie en bedrijfsvoering, op zaken als onze interne en
externe communicatie, de overlegcyclus met onze partners en archivering.
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3. Met wie we dat doen –
samenwerking met partijen
De JA onderhoudt voor het uitvoeren van haar taken een netwerk met verschillende spelers in de
sector. Vanzelfsprekend is er nauw contact met het ministerie van VWS en het ministerie van JenV.
In het kader van casuïstiek werkt de JA samen met de inspecties van beide departementen, de IGJ
en de IJenV. Daarnaast werkt de JA samen met de BGZJ en de VNG, mede in het kader van het
Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp. Ook met de NZa wordt steeds meer samengewerkt;
niet alleen in casuïstiek, maar ook in het kader van verbeteren van datakwaliteit en uiteraard met het
oog op de voorgenomen positionering.
Voor het uitvoeren van onze monitorende en signalerende rol, het uitvoeren van onderzoek alsook het
organiseren van bijvoorbeeld rondetafelbijeenkomsten staat de JA in nauw contact met gemeenten en aanbieders. Om de taken en activiteiten van de JA beter te borgen en afspraken te maken over de manier
van samenwerking met andere organisaties, onder andere op het gebied van informatie-uitwisseling,
zijn in 2021 verschillende samenwerkingsafspraken en –protocollen vastgesteld of voorbereid.
Het gaat om het relatiestatuut tussen de JA, het ministerie van VWS en het ministerie van JenV en de
samenwerkingsprotocollen met de IGJ, IJenV en de NZa. De samenwerkingsafspraken met de IGJ8 en
IJenV9 zijn in 2021 ondertekend, vaststelling van het relatiestatuut met de ministeries en het samenwerkingsprotocol met de NZa zal begin 2022 volgen.
8 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-14159.html
9 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-267.html
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4. Conclusie en doorkijk 2022
De JA heeft in 2021 een belangrijke groei en ontwikkeling doorgemaakt. De rol van de JA in het
stelsel wordt steeds zichtbaarder. Partijen als de IGJ, de IJenV en de NZa weten de JA op het punt
van casuïstiek steeds beter te vinden en andersom ook. Hetzelfde geldt voor gemeenten en
aanbieders, die onder andere door de rondetafelbijeenkomsten, de activiteiten in het kader van vroegsignalering en de uitvoering van verschillende onderzoeken steeds meer bekend raken met de taken
en activiteiten van de JA. Er zijn stappen gezet in het verbeteren van onze vroegsignalering en vanuit
onze onderzoeken en casuïstiek hebben we rode draden en lessen kunnen destilleren. Ook zijn
afspraken gemaakt om de samenwerking met onze partners (nog) beter vorm te geven.
In 2022 blijft de JA zich inzetten voor het bevorderen van de continuïteit van jeugdhulp. In ons jaarplan10
staat welke activiteiten daarvoor worden uitgevoerd en op welke strategische thema’s we ons richten.
Het wordt een belangrijk en spannend jaar voor de JA en het stelsel in het geheel. Zo is het de
bedoeling dat in 2022 het wettelijk fundament voor de taken, bevoegdheden en positionering van de
JA wordt afgerond, ligt er sinds eind 2021 een nieuw regeerakkoord met een forse bezuiniging en
wordt naar verwachting de Hervormingsagenda vastgesteld. We staan met elkaar voor een behoorlijke
opgave in de jeugdhulpsector. Vanuit de JA blijven we ons onafhankelijk én aansluitend op de
ontwikkelingen, inzetten op het bevorderen van continuïteit van jeugdhulp.

10 https://www.jeugdautoriteit.nl/actueel/nieuws/2022/02/09/jaarplan-2022-doorontwikkeling-regie-en-inzicht
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Bijlage
Financiële uitputting 2021

Begroting 2021
totaal

Realisatie 2021
totaal

Verschil begroting
en realisatie

Flexibele schil

€ 1.950.000

€ 1.296.149

€ 653.851

Vaste kern

€ 1.500.000

€ 1.357.570

€ 142.430

Overige kosten

€

550.000

€ 404.724

€ 145.276

Totaal

€ 4.000.000

€ 3.058.443

€ 941.557

Ten opzichte van 2020 (totale realisatie €1,9 mln.) is er een aanzienlijke toename in bestedingen
zichtbaar, die voornamelijk het gevolg is van het op sterkte brengen van de formatie conform ons
inrichtingsplan. De onderuitputting dit jaar kan worden verklaard door twee oningevulde vacatures
en door activiteiten die zijn uitgesteld naar 2022. Ook is de Pilot informatievoorziening jeugdstelsel
bijvoorbeeld vertraagd doordat een andere inkoopprocedure (met een langere doorlooptijd) moest
worden gevolgd dan vooraf verwacht.
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