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Buningh J.K. (Joris)

Van: Marion Welling <info@MarionWelling.nl>
Verzonden: vrijdag 3 december 2021 14:53
Aan: m.v.ginkel@albrandswaard.nl; r.roopram@barendrecht.nl;

lt.vanravenhorst@brielle.nl; a.j.hartnagel@capelleaandenijssel.nl;
b.bruggeman@goeree-overflakkee.nl; h.velde@hellevoetsluis.nl;
hugovanderwal@krimpenaandenijssel.nl; Titia.cnossen@lansingerland.nl;
c.bronsveld@maassluis.nl; w.struijk@nissewaard.nl; l.franzen@ridderkerk.nl;
Bokhove J. (Judith); p.v.aaken@schiedam.nl; jj.silos-knaap@vlaardingen.nl;
waj.borgonjen@westvoorne.nl

CC: arlettesprokkereef@enver.nl; marnixvandekerkhof@enver.nl;
arina.kruithof@jbrr.nl; G.Schippers@middin.nl; R.dePrez@ggz-delfland.nl;
h.olij@timon.nl; Marlies.michels@horizon.eu; l.voetman@prokino.nl;
marco.debruin@yulius.nl; D.vanVliet@yulius.nl; J.Snijders@youz.nl;
r.vanderschilden@mentaalbeter.nl; arnold.van.doorn@pameijer.nl;
totte@pluryn.nl; 'Claudia Karels'; jschotanus@wsg.nu; Buningh J.K. (Joris);
Hammer S. (Sandra)

Onderwerp: VNG & Jeugdzorg Nederland roepen gemeenten op tot indexatie van
jeugdzorgtarieven

Beste mensen,

Hierbij vraag ik jullie aandacht voor het volgende.

Onderstaande bericht hebben wij onlangs van Jeugdzorg Nederland ontvangen en gaat over tarieven in de
jeugdzorg. Dit mede naar aanleiding van de vastgelopen cao-onderhandelingen voor jeugdzorgprofessionals. De
brief is door Jeugdzorg Nederland naar alle gemeenten gestuurd.

Van: Jeugdzorg Nederland <mailer@viadesk.com>
Onderwerp: Betreft: VNG & Jeugdzorg Nederland roepen gemeenten op tot indexatie van jeugdzorgtarieven

Beste ... ,

Graag brengen we onderstaand nieuwsbericht onder uw aandacht:
Zowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als Jeugdzorg Nederland riepen gisteren alle gemeenten op om
in 2022 de landelijk gangbare zorgindexering (OVA) toe te passen op de jeugdzorgtarieven. Doordat deze
indexering recent verhoogd werd om hogere salarissen in de zorg mogelijk te maken, is deze indexatie voor 2022
voorlopig vastgesteld op 3,87 %. Jeugdzorg Nederland vraagt naast deze indexatie ook om reparatie van tarieven
die al langer te laag zijn.
Jeugdzorgorganisaties hebben een reëel tarief nodig om hun moeilijke werk goed te kunnen doen. Dat tarief moet
jaarlijks geïndexeerd worden om de loonkostenontwikkeling en inflatie te compenseren. Veel grotere
jeugdzorgorganisaties verkeren financieel in zwaar weer door te lage tarieven, die door achterblijvende indexatie
nog verder verslechteren. Dat leidt tot grote problemen op de arbeidsmarkt. Daarover heeft Jeugdzorg Nederland
gisterenochtend een brief gestuurd aan de colleges van Burgemeester & Wethouders én de gemeenteraden van alle
Nederlandse gemeenten. Eerder werd een soortgelijke brief gestuurd aan de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG).
De onderhandelingen over een nieuwe cao voor jeugdzorgprofessionals zijn vastgelopen. Werkgevers en werknemers
hebben eind vorige maand helaas moeten concluderen dat de looneis en het loonbod te ver uit elkaar liggen om
verder door te praten. De vakbonden stuurden een ultimatum aan de werkgevers én naar de betrokken overheden:
zowel rijk, VNG als alle individuele gemeenten werden aangeschreven. In de brief aan alle gemeenten benadrukt
Jeugdzorg Nederland dat jeugdzorgorganisaties voldoende ruimte nodig hebben in de tarieven om de problemen op
de arbeidsmarkt aan te pakken. De jeugdsector roept gemeenten op om bij de indexatie van tarieven de landelijk
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vastgestelde ‘Overheidsbijdrage in Arbeidskostenontwikkeling’ (OVA)-norm te volgen. Die norm (gebaseerd op de
verwachte loonontwikkeling in de private sector) is voor komend jaar recent door het kabinet extra verhoogd om
tegemoet te komen aan de wens van de Tweede Kamer om de zorgsalarissen te verhogen.
Gisterenmiddag sloot de VNG zich hierbij aan: ‘We roepen gemeenten op om de OVA-percentages toe te passen.
Zeker in deze tijd van arbeidsmarktkrapte in welzijn en zorg is het belangrijk om hier aandacht voor te hebben in de
tarieven voor 2022.’ Het voorlopige OVA-percentage voor 2022 was al verhoogd naar 2,74 %, maar daar komt 1,13
% bovenop voor de loonsverhoging voor het personeel in de zorg. Het OVA-percentage voor 2022 komt daarmee
voorlopig op 3,87%. Het definitieve OVA- percentage voor 2022 wordt in het voorjaar bekend. In een apart bericht
benadrukt de VNG samen met VWS en enkele brancheorganisaties in het sociaal domein dat gemeenten in hun
begroting alvast rekening moeten houden met de 1,13 % voor hogere zorgsalarissen per 1 januari 2022.
Jeugdzorg Nederland is blij met deze oproep van de VNG en benadrukt dat het cruciaal is dat gemeenten dit advies
ook opvolgen. Alleen dan ontstaat er ruimte om de arbeidsmarktproblemen aan te pakken. Ook met deze indexatie
zijn de tarieven op sommige plekken in het land te laag om alle problemen in de sector op te lossen. Jeugdzorg
Nederland roept gemeenten op om daarover in gesprek te gaan met de jeugdzorgorganisaties.

Graag horen we of jullie je hier aan conformeren en in 2022 de landelijk de gangbare zorgindexering (OVA)
toepassen op de jeugdzorgtarieven.

Met vriendelijke groet,
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