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In een onderzoek van “follow the money” (FTM) dat zich verdiepte in de wereld van de Jeugdzorg 
kwamen een aantal zorgelijke aspecten recent naar boven:

 De hele keten van de Jeugdbescherming zit verstopt; er zijn lange wachtlijsten. Bij Veilig Thuis 
liggen stapels meldingen te wachten , na hun onderzoek gaat een casus door naar de Raad 
voor de Kinderbescherming en beland daar vervolgens weer op een stapel (om even een beeld 
te schetsen; daar staan nu meer dan 3300 kinderen op de wachtlijst, bron: FTM), 

 De Inspectie hamert op inkorting van de wachttijden en richten de Gecertificeerde instellingen 
zich op het halen van de wettelijke termijnen. Maar dat lukt slecht: rapportages van de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd tonen aan dat de instellingen daar in ongeveer de helft 
van de gevallen niet in slagen.

 De jeugdbescherming komt maar moeilijk aan personeel en weet zowel nieuwe als ervaren 
medewerkers veelal niet binnenboord te houden. Elk jaar verlaat bijna een vijfde van de 
medewerkers – samen goed voor zo'n 1000 fte – de jeugdbescherming. Dat stelt de 
organisaties voor grote problemen. Voor gezinnen en kinderen is het nog moeilijker: die krijgen 
te maken met wisselende hulpverleners.

Vragen:

1. Hoe vertaalt dit resultaat zich naar onze lokale situatie? In hoeverre is er sprake van 
wachtlijsten en wachten kinderen nog op passende zorg?

2. U heeft het in de Raadsbrief (d.d.26 mei, ingekomen stuk bij raad 24 juni) over een onderzoek 
naar wachtlijsten en cliëntenstops. Wat behelst dit onderzoek en welke partijen worden hierin 
onderzocht? Wanneer kunnen we dit onderzoek verwachten en waar gaat de analyse voor 
worden gebruikt? 

3. In hoeverre wordt het resultaat vanuit Follow the Money besproken als het gaat om de zorg 
rondom het personeel, dat zijn taken nog nauwelijks uit lijkt te kunnen voeren? 

4. Het kabinet heeft toegezegd dat er meer geld komt voor de Jeugdzorg. Welke bestedingswijze 
is uw college van plan voor te stellen om de jeugdhulp/bescherming uit de knel te krijgen? 
(bijv. lagere caseloadnormering, gehoor geven aan brandbrieven m.b.t. inkoop 
behoefte/wachtlijstenproblematiek). 
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