
5-minutenversie 

 
 

 
Doorwerking Kind centraal of cijfers centraal 
provincie Noord-Holland 
 

Deze 5-minutenversie bevat de essentie van de uitkomsten van het onderzoek naar de uitvoering van de 

aanbevelingen uit het rapport ‘Kind centraal of cijfers centraal?’ 

 
Aanleiding 
In 2009 heeft de Randstedelijke Rekenkamer onderzoek gedaan naar de wachtlijsten in de jeugdzorg. De 

resultaten van dit onderzoek zijn op 4 januari 2010 gepresenteerd in het rapport ‘Kind centraal of cijfers 

centraal?’. In de vergadering op 15 maart 2010 hebben Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland 

besloten de aanbevelingen uit het rapport over te nemen. Op 5 juli 2010 heeft de voormalige commissie Sociale 

Infrastructuur de Rekenkamer gevraagd de uitvoering van de aanbevelingen te onderzoeken. 

 
Vraagstelling: In welke mate zijn of worden de aanbevelingen uit het rapport ‘Kind centraal of cijfers 

centraal?’ door GS uitgevoerd?  

 

Conclusies 
De aanbevelingen uit het rapport ‘Kind centraal of cijfers centraal?’ zijn nauwelijks opgevolgd. Aan de uitvoering 

van de aanbevelingen is onvoldoende aandacht besteed, dit is voornamelijk overgelaten aan Bureau Jeugdzorg 

en de instellingen voor Jeugd en Opvoedhulp. De belangrijkste knelpunten zijn: 
 

1. Naar aanleiding van ons rapport uit 2010 zijn geen concrete afspraken gemaakt met de jeugdzorginstellingen 

over de uitvoering van deze aanbevelingen en de verantwoording hierover.  
 

2. Privacygevoelige gegevens van kinderen worden sinds 2008 zonder waarborg met betrekking tot het 

beveiligen van persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige bewerking aan een extern bureau geleverd 

(mede gefinancierd door de provincie). Bureau Jeugdzorg en de instellingen voor Jeugd en Opvoedhulp 

handelen hierdoor in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. De jeugdzorginstellingen hebben 

geen ondertekende overeenkomst met het externe bureau over de dienstverlening en het eigendom van het 

datawarehouse.  
 

3. Er is niet op een deugdelijke manier gerapporteerd over het aantal kinderen dat (on)verantwoord langer dan 

negen weken wacht op jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg heeft ten behoeve van de rapportage namelijk voor 

geen van de kinderen op de wachtlijst inhoudelijk beoordeeld of het wachten verantwoord was. Op basis van 

het feit dat bij één kind een crisissituatie was ontstaan voordat de zorg was aangevangen, is bepaald dat in 

dat ene specifieke geval sprake was van onverantwoord wachten en dat het voor de andere kinderen wel 

verantwoord was langer te wachten. De wachtlijstcijfers worden hierdoor als het ware ‘weggedefinieerd’, 

waardoor de urgentie van de nodige zorg voor de kinderen op de wachtlijst te weinig aandacht krijgt.  
 

4. De problemen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de managementinformatie zijn niet of nauwelijks 

aangepakt. De provincie heeft niet geregeld dat registratiesystemen aan minimale eisen moeten voldoen. De 

provincie heeft geen afspraken gemaakt met Bureau Jeugdzorg over centrale aanlevering van 

beleidsinformatie. De provincie heeft geen afspraken gemaakt met het Bureau Jeugdzorg en de instellingen 

voor Jeugd en Opvoedhulp over het vastleggen van unieke registratienummers (cliëntnummer en 

indicatiebesluit- of volnummer). De provincie heeft geen zicht op de totstandkoming van de wachtlijstcijfers 

en keuzes die hierbij gemaakt zijn om kinderen wel of niet in de tellingen mee te nemen.  



5. De managementinformatie is niet doeltreffend en komt niet doelmatig tot stand. De in landelijk en provinciaal 

verband ontwikkelde managementinformatie is voor een deel overlappend en komt op verschillende 

manieren tot stand waardoor (1) onnodig informatie dubbel wordt uitgevraagd (2) de aansluiting ontbreekt 

tussen de cijfers (3) de provincie in totaal € 1,6 miljoen investeert in de ontwikkeling van informatie die voor 

een deel reeds beschikbaar is of zou moeten zijn bij het ‘eigen’ Bureau Jeugdzorg. Bovendien bevat de in 

landelijk verband ontwikkelde managementinformatie veel meer informatie en is deze beter gedefinieerd dan 

de provinciale ontwikkelde managementinformatie. 
 

6. De knelpunten bij de uitstroom uit de jeugdzorg zijn onvoldoende onderzocht. In ons rapport uit 2010 is 

aangegeven dat de instroom in de jeugdzorg niet het probleem bleek te zijn van het ontstaan van 

wachtlijsten, maar juist de lage uitstroom. Behandelplekken worden soms ‘onnodig’ bezet gehouden, 

bijvoorbeeld doordat nazorgtrajecten (denk hierbij onder andere aan begeleid wonen) niet beschikbaar zijn.  
 

7. In de afspraken met het Rijk is nog steeds onvoldoende rekening gehouden met specifieke doelgroepen. Zo 

wordt bijvoorbeeld niet gekeken of voor sommige kinderen zonder crisisbesluit negen weken wachten al te 

lang is en kunnen kinderen voor onbepaalde tijd ‘verantwoord’ op de wachtlijst komen te staan. 

 
Nieuwe aanbevelingen 
 

1. Vraag GS de aanbevelingen uit het rapport ‘Kind centraal of cijfers centraal?’ alsnog uit te voeren. Hiertoe 

moeten concrete afspraken gemaakt worden met Bureau Jeugdzorg en instellingen voor Jeugd en 

Opvoedhulp (zowel over de uitvoering als de verantwoording). Zorg dat u periodiek, bijvoorbeeld in de P&C-

rapportages, wordt geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering.    
 

Reactie GS: ‘Wij hebben besloten deze aanbeveling over te nemen.‘ 

 

2. Vraag GS om in IPO-verband af te spreken de rapportage over het aantal kinderen dat onverantwoord langer 

dan negen weken op jeugdzorg wacht te baseren op een door Bureau Jeugdzorg bij indicatiestelling 

gemaakte inschatting of het al dan niet verantwoord is voor het kind om langer dan negen weken te wachten 

op jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg moet deze inschatting maken op basis van vastgestelde inhoudelijke 

criteria (factoren die een rol spelen bij de urgentiebepaling). Doordat de indicatiestelling een momentopname 

betreft, is het belangrijk dat Bureau Jeugdzorg bekijkt of de situatie van een kind verandert en bewaakt dat 

de jeugdzorg tijdig wordt ingezet. Aangezien Bureau Jeugdzorg Noord-Holland reeds bij indicatiestelling een 

risicotaxatie en een inschatting over de urgentie van de aanvang van de zorg maakt, zal de rapportage 

hierdoor beter aansluiten op de werkwijze van Bureau Jeugdzorg. NB: Vraag GS hierbij in IPO-verband af te 

spreken te rapporteren over alle kinderen die onverantwoord wachten, ook als zij reeds een vorm van 

provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen of wachten op zorg bij een landelijk werkende instelling.   
 

Reactie GS: ‘Wij hebben besloten deze aanbeveling over te nemen.’  

 

3. Vraag GS om niet meer te investeren in de ontwikkeling van een extern datawarehouse, maar om deze 

middelen in te zetten voor het verbeteren van de registratie bij Bureau Jeugdzorg. 
 

Reactie GS: ‘Wij hebben besloten een standpunt over deze aanbeveling te bepalen bij ons besluit over het 

projectplan in het kader van de TWINH van het Instellingenberaad jeugdzorg.‘ 

 

Meer informatie 
Dit onderzoek heeft voor Noord-Holland geresulteerd in het eindrapport ‘Doorwerking Kind centraal of cijfers 

centraal'. Dit rapport en de bijbehorende persberichten vindt u op onze website http://www.randstedelijke-

rekenkamer.nl. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Arjan Wiggers, wiggers@randstedelijke-

rekenkamer.nl, telefoonnummer (020) 58 18 585. 

 


