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Aangekondigd faillissement Jeugdhulp Xtra 

Jeugdhulp Xtra heeft op 8 juli 2022 een faillissementsaanvraag gedaan. Jeugdhulp Xtra heeft sinds 

het eerste kwartaal van 2020 te maken met een negatief resultaat en een afnemende liquiditeit. 

Jeugdhulp Xtra heeft besloten dat er een  groot continuïteitsrisico is voor de organisatie en heeft een 

aanvraag tot faillissement gedaan. Op dit o e t o tva ge  i  de regio Ee   voor de jeugd  ruim 

100 cliënten zorg via Jeugdhulp Xtra. De gemeentelijke toegang (gaat in samenwerking met 

Jeugdhulp Xtra) op zoek naar nieuwe gepaste plekken voor deze gezinnen waar dat noodzakelijk is. 

Aanleiding 

Op donderdag 30 juni 2022 ontvingen de gemeenten Eindhoven en Helmond als vertegenwoordigers 

va  de zorgregio s Sa e  voor de jeugd  e  Ee   voor de jeugd  ee  dringend verzoek van de 

directie van Jeugdhulp Xtra om zo snel mogelijk in gesprek te gaan over de continuïteit van 

zorgverlening door Jeugdhulp Xtra.  

In dat gesprek op maandag 4 juli heeft Jeugdhulp Xtra aangegeven dat, zonder een financiële injectie 

van de regiogemeenten, een faillissement onafwendbaar zou zijn. Een samenloop van 

omstandigheden heeft geleid tot de problematische financiële situatie waarin het bedrijf zich nu 

bevindt (zie situatiebeschrijving).  

Dat er al langere tijd problemen waren in de bedrijfsvoering bij Jeugdhulp Xtra was bekend. 

Jeugdhulp Xtra heeft hierover gesprekken gevoerd met de gemeenten. Naar aanleiding van die 

gesprekken is op enkele punten in de contractuele afspraken coulance verleend. De gemeenten 

hebben 4 juli vernomen dat deze coulance niet ver genoeg reikte. Bij de zorgregio s Sa e  voor de 
jeugd  e  Ee   voor de jeugd  was niet bekend dat de problemen zo hoog waren opgelopen.  

In het gesprek is door de gemeenten aangegeven dat de financiële steun die nodig is om een 

faillissement van Jeugdhulp Xtra af te wenden niet rechtmatig kan plaatsvinden zonder dat dit een 

vorm van Staatssteun is. Daarmee is er dus geen wettelijke mogelijkheid om de gevraagde financiële 

injectie te geven. Aan het eind van het gesprek heeft Jeugdhulp Xtra aangekondigd dat een 

faillissement onafwendbaar is.  

Op vrijdag 8 juli heeft Jeugdhulp Xtra faillissement aangevraagd en de eigen organisatie 

geïnformeerd.  

Situatiebeschrijving – wat heeft tot deze situatie geleid? 

Er is coulance verleend aan Jeugdhulp Xtra door enkele richtlijnen tijdelijk enigszins te versoepelen, 

om zo ook meer zorg met minder regiebehandelaren te kunnen leveren. Het werd 4 juli pas duidelijk 

dat deze coulance onvoldoende was om het aantal cliënten op het benodigde niveau te 

houden/krijgen. Indien dit tijdig bekend was gemaakt bij de regio s, had hier door de zorgregio s og 
actie op kunnen worden genomen.  

Consequenties voor jeugd/gezinnen 

Alle cliënten die nu zorg ontvangen van JeugdhulpXtra moeten mogelijk bij een andere aanbieder 

zorg krijgen. Op dit moment gaat het i  de regio Ee   voor de jeugd  om minimaal 113 cliënten. De 

gemeentelijke toegangen gaan (in samenwerking met Jeugdhulp Xtra) indien noodzakelijk op zoek 
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naar een nieuwe passende plek voor deze kinderen. Als er wachttijden zijn bij de andere aanbieders 

kan er mogelijk sprake zijn van vertraging of tijdelijke interruptie van de zorg.  

Communicatie gemeenten 

Alle coördinatoren van de toegangsteams van de gemeenten zijn geïnformeerd over deze situatie. De 

toegangsteams kunnen indien noodzakelijk (in samenwerking met Jeugdhulp Xtra en in overleg met 

de gezinnen) op zoek naar een passende oplossing.  

Cijfers  

Hieronder staan de aantallen unieke cliënten per gemeente van Jeugdhulp Xtra. De aantallen van de 

Dommelvallei+ gemeenten zijn voor 2022 (nog) niet bekend gezien de administratieve wijzigingen in 

deze regio.  

 

Jeugdhulp Xtra 2021 2022 

Asten 14 10 

Deurne 3 3 

Geldrop-Mierlo 127 49 

Gemert-Bakel 2 1 

Helmond 81 33 

Laarbeek 18 10 

Nuenen 28 29 

Someren 15 7 

Son en Breugel 10 ? 

Veldhoven 20 16 

Waalre 6 4 

Eindtotaal 324 162 

 

Nader onderzoek door de toegang binnen de gemeente Veldhoven laat het beeld zien van 13 unieke 

cliënten, waarvan zelfs nog een aantal indicaties op korte termijn aflopend zijn. Er heeft al overleg 

plaatsgevonden op casusniveau over het continueren van zorg bij een andere aanbieder.  

 


