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Gemeenteraad van Albrandswaard 
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Bijlage(n):  Doorkiesnummer: +31180698783 
  E-mailadres: f.hesper@bar-organisatie.nl 
  Datum: 20 februari 2018 

Betreft: RIB Albrandswaard 

Geachte raadsleden, 

INLEIDING
In het land en binnen de politiek leven veel vragen over wachtlijsten in de jeugdzorg. Op verzoek van de 
raad en de toezegging van wethouder Rombout tijdens de raadsvergadering van 3 juli informeer ik u over 
de wachttijden bij het wijkteam en de wachttijden voor specialistische jeugdhulp.  
We gebruiken de term wachttijden om zo concreet mogelijk uit te leggen waar het hierom gaat. Zo kan er 
sprake zijn van een wachtlijst of bijvoorbeeld een werkvoorraad maar zegt dit feitelijk niets over hoe lang 
gewacht wordt. De definitie van wachttijd is als volgt: het aantal dagen dat een jeugdige of gezin op hulp 
wacht (rapport van het NJI Wacht maar van mei 2017). Het rapport van het NJI in opdracht van het 
ministerie van VWS geeft ook aan dat wachttijden van alle tijden zijn, maar dat de oorzaken en 
achtergronden kunnen verschillen. 

KERNBOODSCHAP

Het wijkteam kent zeker wachttijden. Dit is gemiddeld vier weken. Er zijn casussen die gelijk worden 
opgepakt en in uitzonderlijke situaties moeten personen 6-8 weken wachten totdat de daadwerkelijk 
ondersteuning start vanuit het wijkteam. Kwaliteit gaat immers voor kwantiteit en we willen de zorg bieden 
die nodig is. Daaraan vooraf vindt bij iedere nieuwe aanmelding een screening plaats.  
Dit betekent dat inwoners, of verwijzers bij aanmelding binnen een week worden gebeld door een 
wijkteamlid die als taak heeft de aanmelding verder uit te vragen en te beoordelen. Indien nodig gebeurt 
dit in samenspraak met collega’s en partners in het veld. Zo wordt gekeken of de vraag passend is voor 
het wijkteam en wordt er gekeken naar urgentie en ernst.  
Indien zaken niet kunnen wachten, bijvoorbeeld bij dreigende uithuiszetting en opvoedingsnood,gaat het 
wijkteam direct aan de slag of zullen zij een crisisinterventieteam/acute dienst inschakelen. Wanneer de 
casus passend is voor het wijkteam en kan wachten wordt er vastgesteld vanuit welke expertise de 
begeleiding het beste kan worden opgepakt. Hierover en de evt. wachttijd wordt de inwoner geïnformeerd 
en krijgen ze ook ter bevestiging een brief thuisgestuurd 



Maatregelen bij wijkteam
Daarnaast heeft de gemeente ook andere afspraken gemaakt waarvan wij verwachten dat het de 
flexibiliteit van het wijkteam vergroot:

 Vanaf 1 januari 2018 hebben we de taken van de teamleden opnieuw ingedeeld en werken we 
met casusregisseurs, hulpverleners en experts. Dit schept meer duidelijkheid over ieders rol 
binnen het team. De experts ontwikkelen zich als inhoudelijke werkbegeleiders van de 
casusregisseurs en hulpverleners. Zij ondersteunen de professionals, indien nodig, in het primair 
proces. Dat kan gaan over het komen tot een goede analyse, het schrijven van een helder 
ondersteuningsplan, of het besluit of hulp door het wijkteam wordt uitgevoerd of dat hulp wordt 
ingekocht. 

 Per 1 januari hebben we ook afgesproken dat casusregisseurs niet meer zelf verantwoordelijk 
zijn voor de uitvoering van hulp, maar juist sturen op het proces. Wanneer duidelijk is wat er moet 
gebeuren zal de casusregisseur bepalen of hier kortdurende hulp uit het wijkteam geboden is, of 
dat de hulp uitgezet wordt bij een lokale/specialistische organisatie. Te allen tijde blijft de 
casusregisseur betrokken bij de casus en voert hier de regie over.  

 Indien het wijkteam zelf de uitvoering van de hulpverlening oppakt, hebben we de afspraak 
gemaakt dit niet langer te doen dan 6 maanden 2 uur per week. Indien meer hulp gewenst is 
zullen we dit dus beleggen bij onze samenwerkingspartners zoals hier boven genoemd. Dit om te 
voorkomen dat de wijkteamprofessionals vol lopen en wachttijden oplopen.  

 Als laatste is het goed om te benoemen dat we dit jaar een voorbereidingsteam inrichten waarin 
we een nieuwe casus integraal bespreken. Dit doen we met de WMO consulent, de 
poortwachter, schulddienstverlening, leerplicht en de welzijnsgeneralist. Deze aanpak gaat 
zorgen voor een gezamenlijke analyse en aanpak en zal zorgen voor minder vertraging later in 
het proces.  

Wachttijden regionale specialistische jeugdhulp
Wij informeren u ook over de wachttijden voor specialistische jeugdhulp die regionaal gecontracteerd is 
en de stand van zaken specifiek voor Albrandswaard. Uit de analyse van de wachttijden blijkt dat 
gemiddeld jeugdigen niet langer wachten dan de daarvoor afgesproken termijn van 13-14 weken. Zie 
bijlage 1 en 2.  
Wel valt op dat de wachttijden over het algemeen oplopen. Het algemeen bestuur van de 
Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp heeft daarom besloten maatregelen te nemen. Deze zijn verder 
uitgewerkt in de brief in bijlage 1. In bijlage 2 is een overzicht toegevoegd waarin specifiek voor 
Albrandswaard is uitgewerkt hoeveel jeugdigen wachten op zorg, hoe lang en voor welk type zorg.  

De wachttijden voor specialistische jeugdhulp hebben invloed op de doorstroom vanuit het wijkteam. 
Zolang de specialist nog niet kan starten zullen wij de overbruggingshulp, vaak samen met het netwerk, 
op ons nemen omdat we niemand tussen wal en schip laten vallen.  

Per 1 januari 2018 zijn in de contracten met zorgaanbieders afspraken opgenomen over wachttijden. De 
afspraak is dat de zorgaanbieder binnen 10 dagen na toewijzing van de zorg door de gemeente, de hulp 
start. Zorgaanbieders hebben daarnaast de eerste drie maanden van 2018 de tijd gekregen om de 
wachtlijst van 2017 in behandeling te nemen. 
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CONSEQUENTIES
Inwoners moeten soms wachten op passende hulp. Dit gebeurt altijd nadat er een eerste gesprek heeft 
plaatsgevonden waarin een inschatting gemaakt wordt over de urgentie en de ernst. Ouders en jeugdigen 
worden hierover per brief geïnformeerd. Indien niet gewacht kan worden dan wordt direct actie 
ondernomen.  

De wachttijden voor specialistische jeugdhulp hebben invloed op de doorstroom in het wijkteam. 
Door de gemeente zijn maatregelen genomen om zowel de wachttijden voor het wijkteam als voor de 
specialistische jeugdhulp te verkorten. 

VERVOLG
Wij blijven de ontwikkelingen van de wachttijden nauwgezet volgen, net als het effect van de inzet van 
extra maatregelen voor het wijkteam en de specialistische jeugdhulp. Indien nodig zullen wij extra 
maatregelen nemen en u hierover informeren. 

Toelichting 
Kanttekening blijft dat zorg/ondersteuning tot op zekere hoogte te organiseren is in processen. Wat 
uiteindelijk de meeste tijd vraagt zijn toch de ingewikkelde crisisachtige zaken waarbij het inwoners niet 
lukt om afspraken na te komen en waarin het van onze professionals heel veel tijd en energie kost om 
stappen te zetten. 

BIJLAGEN
1314961 - Brief GRJR 
1314958 - Overzicht wachttijden Albrandswaard specialistische jeugdhulp 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 















*13 weken is de maximale Treeknorm JmeB, J&O kent geen  Treeknorm, daarom is de norm 

van JmeB aangehouden. 14 weken is de maximale Treeknorm JGGZ. 
 

Overzicht wachtenden 2017 Q3 

 

 

Albrandswaard – retrospectieve wachttijden 

Segment Aantal  
Gemiddelde van aanmelddatum tot 
startdatum  

JGGZ & J&O 13 11,2 

Eindtotaal 13 11,2 

 

Segment Aanmeld-startdatum Percentage 

JGGZ & J&O* 0-13/14 weken 69% 

JGGZ & J&O* 13/14-37 weken 31% 

 

Er zijn geen wachtenden voor JmeB. 

 

 

Albrandswaard – huidige wachttijden 

Segment Aantal  
Gemiddelde van aanmelding tot  
peildatum** in weken  

JGGZ & J&O 14 16,1 

Eindtotaal 14 16,1 

**Peildatum = 30 september 2017 

 

Segment 
Aanmelding tot 
peildatum** Percentage 

JGGZ & J&O* 0-13/14 weken 43% 

 13/14-46 weken 57% 

**Peildatum = 30 september 2017 

 

Er zijn geen wachtenden voor JmeB. 
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