
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Aan de leden van de Vaste commissie voor VWS  
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal  
Per e-mail via: cie.vws@tweedekamer.nl 
 
  
Datum Bijlage(n) 
24 februari 2022 - 
Contactpersoon Telefoon 

Jan Visscher 06-13203391 
Ons kenmerk Uw kenmerk 

  
Onderwerp  
Hoofdlijnendebat  

 
 
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
 
 
Op 8 maart aanstaande staat het hoofdlijnendebat VWS met minister Kuipers, minister Hel-
der en staatssecretaris Van Ooijen op de agenda van uw commissie. De Branches Gespeci-
aliseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), het samenwerkingsverband van Jeugdzorg Nederland, 
de Nederlandse ggz en VGN, vraagt hierbij uw aandacht voor de grote problemen in het 
jeugdstelsel. 
 
Dat er grote problemen zijn in de jeugd- & opvoedhulp, jeugd-ggz, jeugdhulp voor jeugdigen 
met een beperking, jeugdbescherming en jeugdreclassering is overduidelijk. Rijk, gemeen-
ten, jeugdbranches, beroepsverenigingen, cliëntorganisaties en andere betrokkenen lever-
den via thematische werkgroepen input voor de op te stellen Hervormingsagenda Jeugd. Op 
dit moment is het overleg over deze Hervormingsagenda Jeugd door gemeenten opgeschort, 
vanwege de onverwachte en niet onderbouwde extra ombuiging op jeugdzorg in het coalitie-
akkoord. De problemen zijn echter urgent, ook zonder deze extra ombuiging van een half 
miljard. Het is belangrijk dat er geen tijd wordt verloren. Om te komen tot een beter werkend 
jeugdstelsel zijn oplossingen nodig die vragen om daadkracht, samenwerking en financiële 
ruimte. 
 
Op 22 februari 2022 nam de Eerste Kamer een motie aan die de regering oproept om ‘het 
overleg met de gemeenten om tot een gewenste hervorming van het stelsel van jeugdzorg te 
komen te herstellen zonder dat dit belast wordt met de bezuiniging uit het coalitieakkoord, 
maar gebaseerd op alle conclusies en aanbevelingen van de commissie van wijzen’. De Eer-
ste Kamer heeft daarnaast aan de regering gevraagd om per brief te reageren op de aan-
vaarde motie(s). De Eerste Kamer verwacht deze brief van het kabinet vóór dinsdag 8 maart 
te ontvangen, dus voordat uw hoofdlijnendebat met de VWS-bewindspersonen plaats zal vin-
den. Tevens is het nog wachten op de hoofdlijnenbrief van VWS zelf, waarin het ook de 
vraag is of er meer duiding, context en onderbouwing wordt gegeven achter de keuzes in 
jeugdbeleid van dit kabinet. 
 

http://jeugdzorgnederland.nl/index.php
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We willen u vragen om het hoofdlijnendebat stil te staan bij de impasse die is ontstaan rond 
de Hervormingsagenda Jeugd en aan de staatssecretaris te vragen hoe hij deze impasse 
gaat doorbreken en hoe hij - op korte termijn – wil werken aan concrete oplossingen voor 
een beter werkend jeugdstelsel. 
 
Voor een uitgebreidere toelichting op de problematiek in het jeugdstelsel en onze zorgen 
daarover, verwijzen we u naar onze eerdere brieven: 

- Brief bij het debat over de regeringsverklaring in januari 2022 
- Brief van ‘driehoek’ over opschorten Hervormingsagenda Jeugd in januari 2022 
- Brief bij het Wetgevingsoverleg Jeugd (begroting) van 29 november 2021 
- Brief van ‘driehoek’ over Hervormingsagenda Jeugd bij WGO van 29 november 2021 
- Brief bij het Commissiedebat Jeugdbeleid op 22 juni 2021 

 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Stijn Verbruggen, coördinator Public Af-
fairs bij Jeugdzorg Nederland, telefoon 06 – 15 86 20 82, met Joeri Veen, adviseur Public Af-
fairs bij de Nederlandse ggz, telefoon 06 – 39 83 74 95 of met Johan van Ruijven, woord-
voerder bij de VGN, telefoon 06 – 21 21 34 60. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) 
 
 

 
 
Frank Bluiminck  
directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) 
 

http://jeugdzorgnederland.nl/index.php
https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2022/01/Brief-BGZJ-aan-Tweede-Kamer-bij-debat-regeringsverklaring.pdf
https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2022/01/Reactie-branches-beroepsgroepen-en-clientorganisaties-op-opschorting-overleg-Hervormingsagenda-Jeugd-door-VNG.pdf
https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2021/11/Brief-BGZJ-tbv-WGO-Jeugd-29-november-2021.pdf
https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2021/11/Gezamenlijke-brief-jeugdbranches-beroepsverenigingen-clientorganisaties-aan-Tweede-Kamer-over-Hervormingsagenda-Jeugd-tbv-WGO-Jeugd-29-november-2021.pdf
https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2021/06/BGZJ-brief-voor-Commissiedebat-Jeugdbeleid-22-juni-2021.pdf

