
Convenant Bevorderen  
continuïteit jeugdhulp
Signaleren, voorkomen en oplossen  
van continuïteitsrisico’s

Doelstelling convenant

De convenantpartners hebben samen 
als doel om de continuïteit van jeugd-
hulp te bevorderen. Voorkomen moet 
worden dat de jeugdhulp aan jeugdigen 
en hun ouders of wettelijke vertegen-
woordigers (tijdelijk) wegvalt. Om dat 
doel te bereiken werken de partners 
aan de relatie tussen gemeenten en 
aanbieders. 

Continuïteitsrisico’s
Hiermee worden risico’s bedoeld doordat jeugdhulp- 
aanbieders in financiële problemen komen. 

Continuïteit van jeugdhulp
In het convenant verstaan we onder continuïteit van 
jeugdhulp dat elke jeugdige passende hulp ontvangt 
zolang dat nodig is. Als dat bij de huidige aanbieder 
niet gecontinueerd kan worden, moet gecontroleerde 
overdracht gewaarborgd zijn.

Het inzetten van de instrumenten en ondersteunende middelen uit het convenant brengt een continu proces van leren en ontwikkelen op gang. Dat draagt bij aan stelselverbeteringen in het jeugdhulpdomein.

Instrumenten en ondersteunende middelen voor jeugdhulpaanbieders en gemeenten

Het goede 
gesprek over 
tarieven 
Gemeenten en aanbieders 
voeren het ‘goede gesprek’ 
over de opbouw en tot-
standkoming van tarieven. 
Daarbij wordt rekening 
gehouden met elkaars 
positie en mogelijkheden 
voor het organiseren van 
de jeugdhulp. 

Handreiking 
Inzicht in tarieven  

Deze handreiking bevat o.a. kostprijselementen en definities die 
voor meer eenduidigheid moeten zorgen. Het geldt als richtlijn 
voor een gezamenlijke taal en informatiebasis. In het convenant 
is afgesproken dat aanbieders en gemeenten de handreiking 
gebruiken bij het goede gesprek.

Het Kennis- en 
informatiepunt tarieven  
Om de handreiking te verfijnen en andere handvatten te ontwikkelen, 
wordt het kennis- en informatiepunt tarieven (K&I-punt) ingericht.  
Het K&I-punt biedt gemeenten en aanbieders ondersteuning bij de  
totstandkoming van kostprijselementen en het creëren van meer  
uniformiteit. Het K&I-punt is nog in ontwikkeling.

Geschillencommissie 
sociaal domein  
Een geschillencommissie wordt 
ingericht voor situaties waar 
aanbieder en gemeente of  
gemeenten onderling niet tot 
een aanvaardbare oplossing 
kunnen komen. De inrichting 
van de geschillencommissie 
is naar verwachting gereed in 
september 2022.

Draaiboek  
Partijen gebruiken het  
draaiboek ‘Continuïteit 
jeugdhulp’ vanaf het  
moment dat de dreiging 
van discontinuïteit zorgelijk 
wordt,  vanaf trede 3 in het  
urgentiemodel hieronder.

Accountgesprekken  
Om informatie in te winnen die kan 
duiden op continuïteitsrisico’s, voert de 
Jeugdautoriteit periodieke gesprekken 
met aanbieders en alle 352 gemeenten 
en 42 jeugdzorgregio’s. 

Meldpunt  
De Jeugdautoriteit richt een meldpunt in 
voor incidentele meldingen van aanbieders, 
gemeenten/jeugdzorgregio’s, inspecties en 
toezichthouders bij (mogelijke) risico’s voor 
de continuïteit van jeugdhulp.

Pilot informatievoorziening  
De convenantpartijen voeren een pilot uit om te be-
palen van welke aanbieders gegevens moeten worden 
opgevraagd. Daarnaast wordt in de pilot onderzocht 
om welke gegevens het moet gaan. Beide aspecten 
zijn van belang voor een effectieve vroegsignalering. 
In de pilot is nadrukkelijk aandacht voor de beperking 
van administratieve lasten. 

Monitoren 
en signaleren  
De Jeugdautoriteit speelt een 
centrale rol bij monitoring en 
(vroegtijdige) signalering van 
continuïteitsrisico’s via haar Early 
Warning System (EWS). Het EWS 
is een data- en informatiebank.  
De Jeugdautoriteit voert daar- 
mee landelijke en regionale vroeg-
signalering uit. De databank bevat 
gegevens over inkoopbeleid van 
gemeenten en jeugdzorgregio’s, 
bedrijfsvoering van aanbieders  
en actualiteit.

Urgentiemodel

Om de continuïteitsrisico’s te kunnen duiden, hanteren de  
convenantpartners een ‘urgentiemodel’ (gebaseerd op Kruger).

De Jeugdautoriteit monitort de aanbieders die van belang zijn 
voor de continuïteit van jeugdhulp gedurende de eerste trede. 
Er wordt vroegtijdig gesignaleerd wanneer zij op de tweede 
trede terechtkomen. Wanneer de continuïteitsrisico’s zorgelijk, 
problematisch of zeer problematisch worden, hebben conve-
nantpartijen afgesproken systematisch gebruik te  maken van 
het draaiboek ‘Continuïteit jeugdhulp’.

Monitoren en signaleren Draaiboek ‘Continuïteit jeugdhulp’

Monitoring
Trede 1  Generiek

Vroegsignalering
Trede 2  Risicovol

Herstelplan
Trede 3  Zorgelijk

Continuïteitsplan
Trede 4  Problematisch

Overdrachtsplan
Trede 5  
Zeer problematisch

Stappenplan bij 
faillissement
Trede 6  Faillissement
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Convenantpartners
Het convenant Bevorderen continuïteit  
jeugdhulp werd op 1 juli 2021 getekend door
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2021/07/01/handreiking-inzicht-in-tarieven
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2021/07/01/draaiboek-continuiteit-jeugdhulp
https://www.jeugdautoriteit.nl/wat-doet-de-jeugdautoriteit/meldpunt
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2021/07/01/draaiboek-continuiteit-jeugdhulp
https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/
https://www.jeugdautoriteit.nl/
https://www.jeugdzorgnederland.nl/
https://www.denederlandseggz.nl/
https://www.vgn.nl/
https://www.vobc.nu/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid
https://vng.nl/

