Datum: 19-09-2016
Onderwerp: Wachttijden en wachtlijsten in de jeugdhulp

Aan het College van B&W, geachte wethouder,
Voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert uitte begin dit jaar al zijn zorgen over de
groeiende wachttijden in de jeugdhulp. Wachtlijsten worden steeds langer en er lijken extra
wachtlijsten te ontstaan omdat gemeenten te weinig hulp hebben ingekocht, en instellingen
door hun budget heen raken. Een probleem dat naar verwachting komend jaar alleen maar
groeit. Het Jeugdplatform herkent deze signalen – van zowel jongeren, ouders als
zorgaanbieders – uit Amsterdam en maakt zich grote zorgen over de tijd die de jonge
cliënten en hun ouders moeten wachten totdat zij de juiste hulp krijgen.
Een wachtlijst betekent niet slechts dat je tijdelijk geen hulp ontvangt. Het betekent voor
cliënten en hun ouders veel meer en dit werkt door in verschillende leefgebieden, de
problematiek verergert en de impact op het gezin is groot. Een bezorgde moeder vertelt: “In
de tussentijd heeft mijn dochter wel op een brug gestaan, twijfelend of ze zou springen of
niet. Was dit ook gebeurd als zij op tijd de juiste hulp had gekregen?”
Door middel van deze inspraakreactie wil het Jeugdplatform u allen wijzen op de noodzaak
dat de huidige wachttijd tot de juiste hulp moet worden ingekort. Jonge cliënten en hun
ouders dreigen de dupe te worden van het systeem.
Samen met cliënten, ouders van cliënten, zorgaanbieders en ambtenaren van de gemeente
Amsterdam heeft het Jeugdplatform, naar aanleiding van de signalen rondom langere
wachttijden, in juni een tweetal bijeenkomsten georganiseerd waarin gezamenlijk in kaart is
gebracht waar de problemen en knelpunten liggen rondom de wachttijden in de jeugdhulp,
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maar ook is gekeken naar oplossingen en aanbevelingen voor de gemeente en
zorgaanbieders. Het Jeugdplatform adviseert de gemeente Amsterdam om tijdens de
periodieke overleggen met zorgaanbieders de resultaten van deze bijeenkomsten – deze
staan in de rapportage die we integraal meesturen met dit advies– te bespreken en zo
mogelijk in acties om te zetten. In de bijgevoegde rapportage staan de uitkomsten en
aanbevelingen uitgebreid beschreven. Daarnaast is een managementsamenvatting
beschikbaar die we ook meesturen.
Maar bovenal moet er hard gewerkt worden om de wachttijden te verkleinen. Het is een feit
dat kinderen in Amsterdam bij bepaalde instellingen op dit moment geen hulp kunnen
krijgen omdat het budget voor 2016 al op is. Wij gaan ervan uit dat er actie ondernomen
wordt om deze kinderen zo snel mogelijk de hulp te kunnen bieden die zij nodig hebben. Wij
willen daarom graag weten wat de gemeente Amsterdam momenteel doet om wachttijden
en de bijkomstige problemen te verhelpen en te voorkomen.
Mochten er naar aanleiding van ons rapport over wachttijden vragen zijn, zijn wij van harte
bereid om de resultaten en adviezen toe te lichten.

In afwachting van uw reactie verblijven wij,
Hoogachtend,
De Adviesgroep van het Jeugdplatform Amsterdam
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