
Van: Jeugdautoriteit <info@jeugdautoriteit.nl> 
Verzonden: donderdag 9 december 2021 16:50
Aan: Jeugdautoriteit <info@jeugdautoriteit.nl>

Onderwerp: T.a.v. de raadsleden: wat kan de Jeugdautoriteit voor uw gemeente betekenen?

Geacht raadslid,

U bent ongetwijfeld bekend met de berichtgeving over jeugdhulpaanbieders die in problemen 
komen en alle politieke-, bestuurlijke, en uitvoeringsperikelen die daarbij komen kijken. Door 
verschillende omstandigheden kunnen zorgen ontstaan over de continuïteit van jeugdhulp. Dat kan 
zich ook in uw regio voordoen. 

Recent voerde de Jeugdautoriteit onderzoek uit waarin breed binnen de sector beleefde knelpunten 
in de jeugdhulp worden beschreven. Vanuit onze onafhankelijke positie reflecteren wij in de 
rapportage op de resultaten van ons Verdiepingsonderzoek financiële gezondheid 
jeugdhulpaanbieders. Eén van de belangrijkste conclusies is dat het daadwerkelijk oplossen en 
borgen van de beschikbaarheid en continuïteit van jeugdhulp om inzet van alle partijen vraagt. 
Vooral het samenspel tussen gemeenten en aanbieders is hierin cruciaal. 

De rol van de Jeugdautoriteit voor gemeenten

De Jeugdautoriteit heeft de taak om problemen met de continuïteit van jeugdhulp te signaleren, te 
monitoren en te helpen oplossen. Het gaat hierbij om zaken als bedrijfsvoering, tarifering en 
relaties tussen aanbieders en opdrachtgevers. De Jeugdautoriteit richt zich niet op inhoudelijke 
en/of individuele (zorg)vraagstukken.

Wij gaan in gesprek met aanbieders en gemeenten om mogelijke continuïteitsrisico’s te herkennen 
nog voordat die zich voordoen. Onze financieel adviseurs geven onafhankelijk en deskundig advies 
en helpen problemen te voorkomen en waar mogelijk op te lossen.

De Jeugdautoriteit draagt daarnaast bij aan verdere ontwikkeling van het jeugdhulpstelsel. Wij 
publiceren geregeld rapporten en onderzoeken en wij delen onze kennis en ervaring met 
gemeenten, jeugdzorgregio’ s, aanbieders en de ministeries van VWS en JenV.

Meer weten over hoe de Jeugdautoriteit uw gemeente kan ondersteunen?

Wilt u kennis maken met de Jeugdautoriteit en ervaren wat wij voor gemeenten en jeugdzorgregio’s 
kunnen betekenen? Of wilt u meer weten over ons recente onderzoek naar jeugdhulpaanbieders? 
Wij gaan hierover graag met u in gesprek. 

Het geven van een presentatie in groter verband aan u en uw collega’s uit uw jeugdzorgregio is ook 
mogelijk. Dat kan op korte termijn, maar desgewenst ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 
2022. Wij wisselen graag met u van gedachten over de mogelijkheden. U kunt ons bereiken via 
info@jeugdautoriteit.nl of telefonisch: 070 - 340 68 88.

Wilt u meer weten over onze activiteiten? Neem dan eens een kijkje op www.jeugdautoriteit.nl. 

Met vriendelijke groet,

Mr. drs. K. (Karel) Schuurman
Directeur a.i.

Jeugdautoriteit.nl

Rijnstraat 50, 2551 XP Den Haag

Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag

070 - 340 68 88

JA magazine komt vier keer per jaar uit. Abonneer u op ons online magazine via 
info@jeugdautoriteit.nl
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