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Met deze raadsbrief informeren wij u over de regionale aanpak wachtlijsten. Het doel van 

deze aanpak is een duurzame verbetering van het systeem (in-, door- en uitstroom) van 
jeugdhulp te realiseren, gericht op “betaalbare zorg voor wie het echt nodig heeft”. De 
aanpak richt zich op de grootste knelpunten en de meest kwetsbare jeugdigen. 
 
Inleiding 

De afgelopen periode zijn verschillende rapporten over de jeugdhulp gepubliceerd, o.a. 
door het adviesbureau AEF en de Commissie van Wijzen. Deze rapporten hebben ertoe 
geleid dat het Rijk gemeenten in 2021 en 2022 financieel compenseert voor de uitgaven 
jeugdhulp. De VNG en het Rijk erkennen daarnaast dat een combinatie van middelen én 
maatregelen nodig is om voortvarend in te zetten op de doorontwikkeling en 
transformatie van het jeugdhulpstelsel. Om die reden hebben de VNG en het Rijk 

afgesproken om gezamenlijk een hervormingsagenda op te stellen. Voor de 
hervormingsagenda geldt dat wordt voortgeborduurd op de adviezen van de Commissie 
van Wijzen en het AEF-rapport.  
 
De koers die is ingezet in Holland Rijnland sluit aan op de adviezen uit de verschillende 
rapporten over jeugdhulp die de afgelopen periode zijn gepubliceerd. Dat neemt niet weg 

dat we op dit moment worden geconfronteerd met een toenemende vraag naar jeugdhulp 

en een stagnatie in de door- en uitstroom. In het inkoopplan zijn diverse interventies 
opgenomen die contractueel zijn vastgelegd in de contracten die vanaf 1 januari 2022 
ingaan, om de in-, door- en uitstroom te stimuleren. Ook de nieuwe governance met 
versterking op gemeentelijk en bestuurlijk accounthouderschap moet hier een extra 
impuls aan geven. Maar de nasleep van Corona heeft daarnaast ook effect op de in-, 
door- en uitstroom.  
 

Daarnaast staat onze regio sinds juli onder verscherpt toezicht van de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In onze regio wacht een te groot aantal kinderen nog te 
lang (langer dan 3 maanden) op jeugdhulp. Het voorstel Aanpak Wachtlijsten sluit aan op 
de knelpunten zoals die door de IGJ zijn geconstateerd.  
 
Het voorstel Aanpak Wachtlijsten – versterken en versnellen is in lijn met de ingezette 

koers in Holland Rijnland en een versterking en versnelling van de doelen en ambities uit 
het inkoopplan.  
 
 

Aanpak Wachtlijsten Jeugdhulp – versterken en versnellen 
De aanpak wachtlijsten Jeugdhulp – versterken en versnellen bestaat uit een aantal 
onderdelen, die hieronder nader worden toegelicht.  

 
Interventie wachtlijsten 
Om een beter beeld te krijgen van de wachtlijsten in de regio Holland Rijnland wordt 
gestart met een gesprek (telefonisch) met alle jeugdigen/gezinnen op de wachtlijst (fase 
1). Daarbij is van belang inzicht te krijgen in de hulp waar jeugdigen op wachten, 
wachtlijsten op te schonen (jeugdigen staan soms op meerdere wachtlijsten), jeugdigen 



 

 

van de wachtlijsten af te halen die aangeven de hulp niet meer nodig te hebben of zelf 
een alternatief hebben gevonden.   

 
Om sneller resultaat te kunnen boeken wordt de omvang van deze interventie in eerste 
instantie beperkt tot de wachtlijsten van acht aanbieders en alle jeugdigen/gezinnen die 

momenteel bij hen op de wachtlijst staan. Op basis van de tijdsinvestering die nodig is 
om contact te leggen met jeugdigen en gezinnen die op de wachtlijst staan is de 
verwachting dat de resultaten van de eerste fase in het eerste kwartaal van 2022 
inzichtelijk zijn. 
 
Na afloop van fase 1 bepalen we op basis van de uitkomsten of en hoe we de aanpak (in 
gesprek met wachtenden en mogelijk toeleiden naar andere zorg) willen borgen (fase 2). 

Ervaring bij anderen heeft laten zien dat het tijdelijk doorzetten van de interventie en 
daar aanbieders, toegang en eventueel andere partners zoals huisartsen bij te betrekken, 
een duurzaam effect heeft in de keten.  
 
Ontbrekend zorgaanbod versterken 
Daarnaast is het voorstel om ontbrekend zorgaanbod te versterken ook onderdeel van de 

aanpak wachtlijsten jeugdhulp. Het gaat daarbij op dit moment om het vergroten van het 

gezinshuisaanbod en financiering beschikbaar stellen om de certificering en digitalisering 
van het echtscheidingsaanbod mogelijk te maken. 
 
In de begroting van 2022 is in de uitbreiding van gezinshuizen voorzien. Voor 2021 
verwachten we dat extra budget ruimte kan bieden aan gezinshuisaanbieders die al 
gecontracteerd zijn in onze regio, die plekken beschikbaar hebben, maar momenteel een 

budget van 0 euro hebben. Het doel van deze extra investering is het verkorten van de 
wachtlijsten voor gezinshuizen en daarmee verdere escalatie naar duurdere of meer 
langdurige zorg voorkomen.  
 
Om de wachttijden voor het echtscheidingsaanbod te verkorten en de doorstroom te 
vergroten stelt de regio Holland Rijnland financiering beschikbaar om de certificering en 
digitalisering echtscheidingsaanbod mogelijk te maken. Het gaat daarbij om trainingen 

voor partijen met echtscheidingsaanbod en het verkrijgen van licenties om dit digitale 
aanbod mogelijk te maken.  
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