
BIJLAGE  Beleidsinformatie jeugd om beter te kunnen sturen 

 
In het Algemeen Overleg van 12 juni 2019 heeft de minister van VWS toegezegd om de Kamer te 
informeren over hoe de beleidsinformatie verbeterd kan worden met het oog op een betere sturing 
in het jeugdhulpstelsel. Per brief van 7 november 20201 is aangekondigd om middels negen 
trajecten betere sturingsinformatie te verzamelen en uw Kamer te informeren bij de eerstvolgende 
voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd. Bij het verzamelen van betere sturingsinformatie willen 
wij nogmaals benadrukken dat er een spanningsveld is tussen wensen voor aanvullende informatie 
enerzijds en ons doel om de administratieve lasten voor de ruim 40.000 jeugdprofessionals te 

verminderen anderzijds. Om elke wens naar betere informatie goed te kunnen wegen is 
onderstaand afwegingskaders gemaakt. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tabel: voortgang op de trajecten naar betere sturingsinformatie 

Doel Hoe Voortgang Vervolgstappen  

Meer zicht op 
jeugdprofessionals 
in de jeugdhulp 
i.p.v. jeugdzorg. 
Jeugdhulp is 
inclusief jeugd-ggz 

en jeugd-LVB 

De beroepsorganisaties, 
CBS en VWS trekken 
gezamenlijk op om zo veel 
mogelijke data stap-voor-
stap te vertalen van 
jeugdzorg naar jeugdhulp 

- De werknemersenquête is sinds 
kort beschikbaar voor jeugdhulp. 
- Nieuw voorstel van CBS is 
goedgekeurd om gegevens over het 
aantal banen, Fte, werknemers en 
zelfstandigen te vertalen van 

jeugdzorg naar jeugdhulp 

Resultaten van 
nieuw CBS-
onderzoek 
worden dit 
najaar verwacht. 

Hoe ziet de 
regionale 
samenwerking 
eruit? Kopen ze 
samen in, hebben 

ze een gezamenlijk 
visie? 

Aan de bestaande 
inkoopmonitor van het 
programma Aanbesteden 
en Inkoop Sociaal Domein 
is gevraagd om extra 

indicatoren toe te voegen. 
Daarnaast is OZJ gevraagd 
hun inzichten te delen.   

Programma Aanbesteden en Inkoop 
Sociaal domein heeft in november 
2019 nieuwe informatie opgeleverd. 
Daarnaast heeft het OZJ haar 
regionale inzichten gedeeld (maart 

2020). Beide zijn meegenomen in 
Perspectief voor de Jeugd.  

n.n.t.b. 

Meer informatie 
over de aanleiding 

naar jeugdhulp (met 
name seksueel 
geweld) 

Met de Nationale 
Rapporteur Mensenhandel 

en Seksueel Geweld is 
geconstateerd dat er een 
alternatieve bron voor CBS 
gezocht moest worden. 
ZonMW is gestart met een 
haalbaarheidsonderzoek.  

Het onderzoek is bijgevoegd bij 
deze brief. 

n.v.t. 

Meer inzicht in 
Ernstige 
Enkelvoudige 
Dyslexie 

VWS heeft een onderzoek 
uitgezet om zich te krijgen 
op de dyslexiezorgketen, 
het beleid van gemeenten 
en onderwijs op dit gebied 
en aantallen en 
ontwikkelingen daarin. 

Het onderzoek is bijgevoegd bij 
deze brief. 

n.v.t. 

Financiële positie 
aanbieders in kaart 
brengen  

De Jeugdautoriteit wil een 
early warning systeem 
(ESW) oprichten om tijdig 
financiële problemen te 

Haalbaarheidsonderzoek naar Early 
Warning System (ESW) is op 9 april 
2020 opgeleverd. Hierbij waren 
VNG, BGZJ en JenV betrokken. 

Naar 
verwachting 
wordt dit 
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Afwegingskader voor meer/betere sturingsinformatie 

a) Analyse: is de extra informatie noodzakelijk voor betere sturing? Zo ja, hoe is het gekoppeld aan de 
sturingsmogelijkheden? 

b) Bestaande informatie: Is alle bestaande informatie al optimaal gebruikt? Kijk hierbij ook naar het 
koppelen van bestaande databronnen. 

c) Perverse prikkels: Kan de uitvraag naar extra informatie leiden tot perverse prikkels?  
d) Technische haalbaarheid: zijn de items helder te definiëren en goed te meten? 
e) Uitvoeringslasten: Hoeveel geld en tijd kost het verzamelen van data?  

f) Administratieve lasten: Hoeveel administratieve lasten worden hierdoor veroorzaakt en voor wie? 
g) Privacy: Is de privacy van cliënten en professionals voldoende gewaarborgd conform AGV richtlijnen?  



signaleren (eerst 

haalbaarheidsonderzoek). 

O.b.v. deze uitkomsten wordt nu 

gewerkt aan een ESW 

onderzoek eind 

2020 verwacht. 

Betere en meer 
zicht op 
gezinshuizen: 
aantallen en 
kenmerken 
(landelijke, per 

regio en per 
gemeenten) 

Gezinshuis.com, gezins-
inspiratieplein en het Nji 
halen via verschillende 
bronnen informatie bij 
elkaar en verwerken dit tot 
samen tot een inzichtelijke 

factsheet.  

Er wordt nu gewerkt aan de 
actualisatie van de ‘Factsheet 
Gezinshuizen’. Deze factsheet 
combineert de nog te ontwikkelen 
regiokaarten en de factsheet 
gezinshuizen. 

Factsheets 
Gezinshuizen 
worden in het 
voorjaar 2021 
verwacht. 

Financiële 
onderzoeken: Wat is 
de noodzaak voor 
structurele middelen 

Jeugd na 2021? 

VWS, BZK, FIN, VNG 
hebben gezamenlijk een 
onderzoek hiervoor 
uitgezet. 

AEF is gestart met het onderzoek. Eind 2020 wordt 
dit onderzoek 
verwacht 

Meer landelijke 
inzicht in ervaringen 

van kinderen en 
ouders 

De huidige instrumenten 
beter benutten en/of slim 

combineren: decentrale 
cliëntervaringsonderzoeken 

en de geharmoniseerde 
outcome-indicatoren  

BGZJ, VNG en VWS zijn bezig deze 
gezamenlijke puzzel te leggen. 

Tegelijkertijd is de VNG aan het 
verkennen hoe de 

cliëntervaringsonderzoeken 
verbeterd kunnen worden. Door 
corona is dit traject vertraagd. 

Na de corona-
crisis gaan VNG, 

BGZJ en VWS de 
gesprekken 

hierover 
hervatten. 

Landelijke 
informatie over 
jeugd-GGZ (en 

eventueel jeugd-
LVB) 

De database van CBS 
beleidsinformatie Jeugd 
filteren naar type 

jeugdhulp (ggz, lvb of 
opvoedhulp) 

Samen met CBS en deskundigen is 
getracht de lijst met aanbieders te 
filteren. Uiteindelijk is 

geconcludeerd dat dit technisch niet 
haalbaar was. Wel heeft het 
aangrijpingspunten opgeleverd voor 
een vervolg. Door corona is dit 
traject vertraagd.   

Samen met 
aanbieders wordt 
het plan van 

aanpak 
bijgesteld. 
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