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Motie 
In de motie van 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad het college verzocht “Intensief te sturen en 
te interveniëren op de wachttijden, zodanig dat landelijk geaccepteerde normen worden 
behaald.” En: “ De raad elk kwartaal te informeren over de wachttijden en de voortgang, 
totdat de normen structureel worden behaald.” 
Het college heeft in deze motie gelezen dat de raad zich zorgen maakt over de wachttijden 
die er zijn bij de jeugdhulporganisaties waardoor kinderen verstoken kunnen worden van de 
juiste hulp. Het college deelt deze zorg. Het college ziet de wachttijden als ongewenste 
exponenten van nog niet goed functionerende processen binnen de transformatie van de 
zorg.

Wij stellen u in deze memo op de hoogte van de stand van zaken op het gebied van 
wachttijden en de interventies die het college heeft ingezet en gaat inzetten op basis van 
landelijk en lokaal onderzoek.

Landelijk onderzoek 
Uit het NJi rapport “Wacht maar” blijkt “dat het niet mogelijk is om landelijke informatie over 
wachttijden en wachtlijsten te genereren. Ook op gemeentelijk en regionaal niveau is het 
moeilijk om dergelijke informatie te verkrijgen. Aanbieders hebben informatie over wachttijden  
voor de hulp die zij bieden. Veel van hen publiceren die op hun website. Maar deze 
wachttijden kunnen niet zonder meer bij elkaar worden geteld.”
“Het realiseren van passende en integrale jeugdhulp is een interactief proces in een 
dynamische omgeving en het sturen van dit proces is een ingewikkelde zaak geworden. 
Omdat veel gemeenten (nog) niet beschikken over goede cijfers over wachttijden, kunnen zij 
deze ook niet gebruiken om mee sturen.”

Het NJi stelt dat het inzetten op preventie, samenwerking en afstemming op lokaal niveau 
bijdraagt aan een meer vraag- en cliëntgerichte benadering. Wachttijden zijn bijna niet te 
voorkomen, maar vraaggerichte hulp is daarom des te meer essentieel. Extra zorginkoop 
heeft in het verleden niet het gewenste effect gehad. Het lijkt er eerder op dat meer aanbod 
meer vraag creëert.

Onderzoek Leusden
Naar aanleiding van de motie heeft het college het NJi gevraagd de bevindingen uit  het 
landelijk onderzoek “Wacht maar” te toetsen in Leusden. Het rapport “Wachttijden en de 
vraag naar jeugdhulp, een quick-scan onderzoek in Leusden”, bevestigt  de landelijke 
bevindingen  en doet een aantal aanbevelingen op het gebied van instroom, doorstroom en 
uitstroom.
Deze aanbevelingen onderstrepen de urgentie van initiatieven op de verschillende niveaus 
van de jeugdhulp op Leusdens en regionaal niveau.

Lokale Interventies
De initiatieven die al zijn geïmplementeerd worden doorontwikkeld en aangesloten op andere 
initiatieven.In samenwerking met onder meer Larikslaan2, JGZ, huisartsen, onderwijs en 
verloskundigen zijn nieuwe initiatieven in voorbereiding. Pilots worden opgestart. De 
basisinfrastructuur wordt versterkt. Alles met het doel om kwaliteit te verbeteren, de instroom 
te verminderen, de doorstroom te versnellen en de uitstroom te verhogen. 
In Leusden is er altijd overbruggingshulp als dat nodig is. In een crisissituatie is er altijd direct 
zorg. Crisiszorg is apart ingekocht en wordt altijd beschikbaar gesteld.

1



Regionale interventies
Naast lokale maatregelen werken we op regionaal niveau aan nieuwe aanbestedingen 2019. 
In het aanbestedingsprogramma bouwen we zo veel mogelijk waarborgen in om wachttijden 
te voorkomen. We maken met de zogenoemde breed-spectrum partijen (partijen die de hele 
range bieden van ambulant tot verblijfszorg) expliciete en bindende afspraken (opdrachten) 
over samenwerking en transformatie. Zorgplicht en Treeknormen zijn daar onderdeel van. 

Accountmanagement
In de regio maken we afspraken over wat de regiogemeenten zelf kunnen oppakken als het 
om het accountmanagement gaat. Waar en hoe kan Leusden een directere rol nemen in het 
accountmanagement? 
We hebben gesprekken gevoerd met regionaal ingekochte (jeugd-)zorgaanbieders. We willen 
met hen een relatie opbouwen om hen directer aan te kunnen spreken.
Daarnaast heeft het college Bureau Balance de opdracht gegeven om zich te laten adviseren 
over het door ontwikkelen van het contractmanagement van lokale (o.a. Larikslaan2) en 
regionale contracten. Een rapportage wordt in mei verwacht.

De cijfers
Om toch enig inzicht te geven in de wachttijden vindt u hieronder een actueel overzicht als 
momentopname van enige grotere jeugdzorgaanbieders en Larikslaan2.

Organisatie Soort zorg met wachttijd Opmerkingen
GGZ-Centraal Fornhese Poli 0-6 jaar:   +/-   8 weken

       6-12 jaar: +/-  7 weken
     12-18 jaar: +/- 25 weken

Aanmeldwachttijd
Overbrugginszorg als nodig 
i.s.m. Larikslaan2

Molemann health Tot 18 jaar: gem. 12 weken Wachttijd tot een gesprek;
Eventueel 
overbruggingszorg

Youké Interventies voor complexe 
scheidingen: 8 weken
Andere interventies 
gemiddeld tussen 6 en 8 
weken

Gemiddelde wachttijd op 31-
3-2018: 49 dagen
Overbruggingszorg i.s.m. 
Larikslaan2

‘s Heerenloo /Groot Emaus 
Soest

Alleen voor de zeer intensive 
behandeling met verblijf 
(ZIB) een lange wachttijd 
(circa 6 maanden).
Verder erg afhankelijk van 
een goede match

Bij wachttijd in overleg met 
Larikslaan2: wat kan er thuis 
geboden worden?

Amerpoort Wachttijden heel divers

Alleen voor PPG (praktische 
pedagogische 
gezinsondersteuning) een 
wachttijd van 2 tot 3 
maanden.

Afhankelijk van match

Overbruggingszorg i.s.m. 
Larikslaan2

Reinaerde Opvoedkundige 
gezinsbehandeling: max. 2 
maanden
Ambulant (Ondersteuning 
Thuis voor kinderen): max. 2 
maanden

Overbruggingszorg i.s.m. 
Larikslaan2

Leger des Heils Intensieve ambulante hulp:
Nieuwe aanmeldingen 1,5 
maand
Alle nieuwe aanmeldingen 

Zeer dynamische data:
1 cliënt die ongepland 
vertrekt /langer blijft, kan de 
wachttijd met weken 
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intramurale voorzieningen 
momenteel 9 maanden 

verkorten of verlengen.

Overbrugging i.s.m. 
Larikslaan2

Meerdere aanbieders hebben wachttijden die boven de Treeknorm zitten voor toegang tot 
een polikliniek en behandeling.  zie: Maximaal aanvaardbare wachttijden (Treeknormen)1

(ctrl+klikken). De wachttijden zijn heel grillig; ze fluctueren per dag/week. Dit neemt niet weg 
dat het beeld over het algemeen er niet goed uitziet. Er zijn echter wel alternatieven en bij 
dergelijke wachttijden hebben de zorgaanbieders de verantwoordelijkheid om naar een 
alternatief te zoeken in samenwerking met Larikslaan2. Dit gebeurt bij de ene aanbieder beter 
dan bij de andere. Bij de nieuwe aanbesteding worden hier (o.a. Treeknormen en zorgplicht)  
nieuwe, stringentere afspraken over vastgelegd. Middels accountgesprekken en het principe 
van ‘high trust, high penalty’ (penalty: uitsluiten van het aanbod) wordt gestuurd.  

Tot slot
Wij stellen vast dat het beeld dynamisch is en grote variatie kent. We zien hierin dat de 
transformatie nog niet is voltooid. Dit beeld  én de budgettaire tekorten  benadrukken de 
urgentie om de juiste interventies in te zetten en afspraken te maken. Tegelijkertijd blijven we 
er op toezien dat geen kind verstoken is van hulp.
We stellen een pakket van maatregelen samen dat –deels- ook is opgenomen in de 
Meerjarige Financiële Verkenning. Dit pakket zal in het CUP een plek hebben zodat we het 
verder kunnen uitwerken en financieel kunnen vertalen. 
We nemen de wachttijden mee in de monitor Sociaal Domein, zodat u de trends in de 
wachttijden kunt volgen.

1 http://vws.rijksopenheid.nl/1058
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http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxh-bxjPjaAhVR_KQKHd7pBX4QFghPMAc&url=http%3A%2F%2Fvws.rijksopenheid.nl%2F1058&usg=AOvVaw3zBOIfkIu5pOJ6wGN35LPC

