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13 maart 2012 – (On)verantwoord wachten op jeugdzorg 

 
Op 1 juli 2011 wachtten bijna 2.974 kinderen langer dan negen weken op de jeugdzorg die voor 

hen nodig is. Dat langer wachten mag als een Bureau Jeugdzorg vaststelt dat het verantwoord 

is. Het is echter onduidelijk hoeveel kinderen (on)verantwoord wachten. De rapportages 

daarover geven te weinig informatie over omvang en ernst van de wachtlijstproblematiek. Het 

gevolg is dat de politiek onvoldoende geïnformeerd wordt over kinderen die onverantwoord 

wachten op jeugdzorg. Dit schrijven de Randstedelijke Rekenkamer, de Rekenkamer 

Amsterdam, de Rekenkamer Den Haag en de Rekenkamer Oost-Nederland in hun gezamenlijke 

rapport: (On)verantwoord wachten op jeugdzorg. 

 

Achtergrond 

Afspraken provincies, stadregio’s en Rijk 

De provincies en de stadsregio’s hebben met de voormalig minister voor Jeugd en Gezin afspraken gemaakt over 

jeugdzorg. Zij zijn overeengekomen dat aan alle kinderen de zorg wordt geboden die nodig is, waarbij: 

• aan kinderen bij wie de veiligheid in het geding is en kinderen in crisissituaties direct de geïndiceerde zorg 

wordt geboden;  

• de inzet is dat kinderen binnen negen weken worden geholpen. Langer wachten kan als dat volgens Bureau 

Jeugdzorg voor de betreffende jongere inhoudelijk verantwoord is. 

Jaarlijks rapporteren de provincies (red. en de stadsregio’s) uiterlijk op 1 oktober aan de minister voor Jeugd en 

Gezin (red. nu: VWS). 

Bron: Afsprakenkader over aanpak jeugdzorg 2010-2011, november 2009 

 

Rapportages geven onvolledig beeld 

Van de 2.974 kinderen die langer dan negen weken wachtten op jeugdzorg zijn er 1.583 die al een 

vorm van jeugdzorg ontvingen, maar deze zorg is niet de volledige of juiste zorg in het licht van de 

door Bureau Jeugdzorg geïndiceerde zorg. Over deze kinderen wordt niet gerapporteerd of het 

onverantwoord is dat zij zo lang moeten wachten. Het gaat hier bijvoorbeeld om kinderen die lang 

wachten op opname in een instelling en in afwachting daarvan twee keer in de week een gesprek 

hebben met een jeugdzorgbegeleider. 

 

Vaststelling onverantwoord wachten zeer beperkt 

Van de 2.974 kinderen die langer dan negen weken wachtten op jeugdzorg zijn er 1.391 die nog geen 

enkele vorm van jeugdzorg ontvingen. Bij zes kinderen is vastgesteld dat zij onverantwoord lang 

wachtten op jeugdzorg. De overige 1.385 kinderen zouden verantwoord langer dan negen weken 

wachtten. Dit komt doordat er in de meeste provincies en stadsregio’s vanuit is gegaan dat kinderen 

alleen onverantwoord wachten wanneer de veiligheid in het geding is of er sprake is van een 

crisissituatie. In de afspraken met het Rijk is echter een expliciet onderscheid gemaakt tussen deze 

kinderen die direct zorg nodig hebben en kinderen waarvoor het (om andere redenen) onverantwoord 

is om langer dan negen weken te wachten.  

 

Aanbevelingen 

De rekenkamers doen twee aanbevelingen aan de provincies en het Rijk gezamenlijk. De opvolging 

van deze aanbevelingen moet er voor zorgen dat (a) er geen groepen kinderen buiten beeld raken en 

(b) er een beter inzicht komt in de aard en ernst van de problematiek van de kinderen die op de 

wachtlijst voor jeugdzorg staan. 

 

Voor meer informatie kunt u voor stadsregio Amsterdam contact opnemen met de Rekenkamer Amsterdam  

(de heer F. Bongaerts of mevrouw Y. Huizinga, tel: 020-5522897, e-mail info@rekenkamer.amsterdam.nl),  

voor de provincies Gelderland en Overijssel met de Rekenkamer Oost-Nederland (de heer C. Bruggink,  

tel: 0570-665800, e-mail info@rekenkameroost.nl) en voor de overige provincies en stadsregio’s met de 

Randstedelijke Rekenkamer (de heer A. Wiggers, tel: 020-5818585, e-mail info@randstedelijke-rekenkamer.nl).  


