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In de bestuurlijke Subcommissie Jeugd van de VNG is op 2 juli 2015 gesproken over signalen 

over wachtlijsten in de Jeugd-GGZ. Gezamenlijk hebben we het volgende hierover vastgesteld. 

 

Wat vinden gemeenten van wachtlijsten? 

 

 Het is ongewenst dat ouders en kinderen langer moeten wachten dan aanvaardbaar is om 

met begeleiding of behandeling te starten. 

 De zogenaamde Treeknormen zijn voor gemeenten een goede basis om te bepalen wat 

een aanvaardbare wachttijd is. 

 Indien bij een specifieke instelling een opnamestop is, is het de verantwoordelijkheid van 

de gemeente te regelen dat bij een andere aanbieder passende jeugdhulp beschikbaar is. 

Daarvoor is het cruciaal dat instellingen onderling informatie delen over wachtlijsten, ook 

over sectoren heen. Verschillende regionale voorbeelden laten zien dat dit kan.  

 

Wat doen gemeenten met aanbieders om met wachtlijsten om te gaan en ze te beperken? 

 

 De eerste cruciale stap is om tussen de instelling en de gemeenten die kinderen hebben 

die jeugdhulp afnemen bij die instelling, te kijken wat de omvang van de wachtlijst is en 

wat de reden is voor die wachtlijst. De eerste ervaring van gemeenten is dat deze  

‘factfinding’  cruciaal is. Alleen op die manier wordt duidelijk wat een instelling zelf kan 

doen, wat instellingen onderling kunnen doen en wat in de invloedssfeer van de gemeente 

ligt. 

 Gemeenten zullen stimuleren dat instellingen onderling informatie over wachtlijsten delen 

en dat andere instellingen cliënten overnemen van instellingen waar wachtlijsten zijn. Het 

is de ervaring van gemeenten dat de ene instelling vol zit, terwijl de andere instelling de 

vraag sterk ziet teruglopen.  

 Indien andere instellingen cliënten niet over kunnen nemen en indien aanvaardbare 

wachttijden overschreden worden, kijken de gemeenten en de instelling hoe capaciteit 

kan worden uitgebreid.  

 Gemeenten delen onderling informatie over wachtlijsten bij bovenregionale en landelijke 

instellingen. De VNG speelt hierin een coördinerende rol. 
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