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September 2017 
 
Wachten en zoeken bij de jeugdhulpaanbieders  
 
 
 
 
 
 
 
De zorg voor de jeugdigen van Jeugdbescherming Gelderland 
 
Jeugdbescherming Gelderland heeft in het 1e half jaar van 2017 de zorg gehad voor ruim 
3000 jeugdigen. Deze kinderen en ouders hebben veel problemen. Wij streven naar zorg 
in huis, dichtbij, met het gezin en het netwerk van de kinderen en het gezin. Vaak lukt 
dat, soms ook niet. Dan is zorg voor een kind buiten het gezin nodig.  
 
Wat zijn onze ervaringen als we goede en passende zorg voor jeugdigen en hun gezinnen 
willen inzetten?  
 
De belangrijkste constateringen in het eerste half jaar van 2017: 
 
 
Krapte bij jeugdhulpaanbieders in de zorg voor jeugdigen 
Lange wachtlijsten bij jeugdhulpaanbieders zijn schering en inslag. Er is bij veel 
jeugdhulpaanbieders krapte in het zorgaanbod voor kinderen. Dit zien we vooral bij alle 
vormen van zorg waarbij kinderen opgenomen moeten worden, zoals residentiële 
leefgroepen, GGZ klinisch verblijf, crisiszorg, gesloten jeugdhulp en verblijf voor 
verstandelijk beperkte kinderen. 
Waar kan dit aan liggen? 

- Door de financiële krimp in alle gemeenten zijn verblijfplaatsen wegbezuinigd of 
ingekrompen, bv bij GGZ, residentiële jeugdzorg, etc. 

- Drukte bij wijkteams. Lokale professionals in de wijkteams hebben het heel druk. 
Mogelijk staat het op tijd en voldoende bieden van hulp in de thuissituatie onder 
druk, waardoor kinderen al met zwaardere problemen bij Jeugdbescherming 
Gelderland binnen komen. 

- Wijkteams zien mogelijk meer zaken, ‘zien meer achter de voordeur’ en doen 
wellicht een groter beroep op hulp. 

- Mogelijk neemt de sociale problematiek van kinderen toe, bijvoorbeeld als gevolg 
van complexe scheidingen 

 
 
Een plek in een gezinshuis vinden is moeilijk 
Het streven is kinderen te laten opgroeien in het eigen gezin, en als dat (tijdelijk) niet 
mogelijk is in een andere gezinssituatie. Gezinshuizen zijn een mooi alternatief. Het blijkt 
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in de praktijk moeilijker te worden om kinderen in een gezinshuis te plaatsen. Mogelijk 
zijn de problemen van de jongeren en hun gezin ingewikkelder geworden.  Daardoor 
komt het minder gemakkelijk tot een match. Steeds vaker zien we dat over een jeugdige 
met meerdere instellingen wordt gesproken, maar dat het niet lukt een gezinshuis te 
vinden. De zoektocht wordt langdurig en is ingewikkeld: leeftijd is niet passend, of een 
jeugdige past niet bij de al aanwezige gezinshuiskinderen, de jeugdige is (te verslaafd), 
heeft te lastig gedrag. Soms moet zelfs het besluit genomen worden om de jeugdige 
thuis te laten wonen of verder uit de buurt van zijn eigen netwerk te plaatsen.  
Een betere afstemming tussen vraag en aanbod is wenselijk. Ofwel het aantal 
gezinshuizen zou moeten toenemen, ofwel de gezinshuizen moeten zich aanpassen om 
meer problematische jongeren te plaatsen.  
 
 
Oplossingen in het familienetwerk: financiële en administratieve belasting 
Oplossingen voor zorg worden meer in het netwerk van een jeugdige en zijn gezin 
gezocht. Echter, dat netwerk is lang niet altijd te vinden in de woonplaats van de 
jeugdige en ouder(s). Financiering leidt dan tot veel overleg en rompslomp: wie gaat dat 
betalen.  
Het jeugdzorgstelsel is lokaal georiënteerd, terwijl de leefwereld van cliënten groter en 
dynamischer is, vaak bovenlokaal is georiënteerd. Bovendien zien we veel mobiliteit, veel 
verhuizingen. 
 
 
Intersectorale zorg: gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
jeugdhulpaanbieders in de keten niet goed genoeg geregeld 
De zorg voor jeugd is veelal nog sectoraal geregeld. Er lijkt sprake van schotten tussen 
zorgaanbieders en typen zorg, bijvoorbeeld reguliere jeugdzorg, GGZ-zorg, zorg voor 
verstandelijk beperkte jeugdigen. Jeugdigen hebben echter veelal meerdere soorten zorg 
nodig, naast of na elkaar (trajecten). Ook de zorg voor jeugdigen en volwassenen is 
sterk gescheiden georganiseerd. 
Voorbeeld: na gesloten jeugdzorg is vaak een aansluitende vorm van jeugdzorg nodig, 
ambulant of met verblijf. In samenwerkingsafspraken of contracten is niet afdoende 
geregeld hoe aanbieders met elkaar aansluitende zorg realiseren, wie regie en 
verantwoordelijkheid hierin moet nemen, hoe aanbieders gezamenlijk voorkómen dat er 
een gat ontstaat in de zorg voor de jeugdige. 
Zorgaanbieders neigen ertoe de verantwoordelijkheid bij JbGld te beleggen. Echter: 
JbGld heeft geen doorzettingsmacht om zorg daadwerkelijk te realiseren, en beschikt zelf 
niet over bedden en intensieve vormen van ambulante jeugdhulp.  
 
 
Gedeelde zorgen over beschikbaarheid van zorg voor de jeugd 
We blijven ons zorgen maken over een gebrek aan voldoende en voldoende adequaat 
aanbod voor jeugdigen. Niet alleen wij zien deze knelpunten in de jeugdzorg. Ook 
landelijk wordt in verschillende rapporten en verschillende media gewezen op de krapte 
en de knelpunten. De knelpunten dreigen een structureel karakter dreigen te krijgen 
(NRC, TAJ maart 2017; NJi 2017; Binnenlands Bestuur, sept. 2017). 
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Concrete voorbeelden 
 
1 Op weg naar volwassenheid 

Wachten op zorg bij overgang van jeugdzorg naar WMO 
Een 18 jarige jongen, ‘Jan’,  heeft een jeugdreclasseringmaatregel. 
Hij is een geadopteerde jongen, met veel gedragsproblemen en problemen met zijn 
adoptie-ouders.  Hij is tijdens zijn puberteit gedurende enige tijd uithuis geplaatst 
geweest. 
Omdat hij een verstandelijke beperking heeft, heeft hij een beschermd wonen project 
nodig.  De aanmelding gaat via een centrumgemeente. Deze aanmelding moet de 
jeugdbeschermer digitaal doen met een DigiD-code. Erg lastig omdat je als melder maar 
weinig tijd krijgt (20 min) om de aanmelding in te vullen. De gemeenten zou binnen twee 
weken contact opnemen; dit heeft echter veel langer geduurd. De jeugdreclasseerder en 
Jan hebben hier heel veel achteraan gebeld. Daarna kwam er een afspraak voor een 
keukentafelgesprek. Dit gesprek kon de gemeente echter pas negen weken later 
plannen. Dat deed de motivatie van Jan geen goed. Jan verscheen daardoor niet tijdens 
dat gesprek en ook ouders werden minder gemotiveerd. 
 
 
2 Jonge kinderen op zoek naar een gezinshuis  

Heel Gelderland rond bellen voor verblijf 
Deze casus gaat over 2 jongens, ‘Kees’, 6 jaar, en ‘Daan’, 8 jaar, met complexe 
problematiek. Kees is verslaafd geboren, heeft onder meer een 
ontwikkelingsachterstand, en een verstandelijke beperking. Hij heeft één op één 
begeleiding nodig. Kees zit op speciaal onderwijs. Ook Daan is een jongen met complexe 
problematiek en is verslaafd geboren; hij is vaak neerslachtig. Daan volgt regulier 
onderwijs. 
Kees en Daan woonden beiden al vrij snel na de geboorte in een gezin van familie (een 
‘netwerkgezin’). Deze plaatsing stopte in 2016, omdat het gezin het te zwaar vond 
worden. Kees en Daan zijn bij vader en diens vriendin gaan wonen, al snel gecombineerd 
met een deeltijdopname in een jeugdzorgvoorziening. Tegelijkertijd had 
Jeugdbescherming Gelderland vastgesteld dat een gezinshuis nodig was, voor beide 
jongens apart vanwege de moeilijke relatie tussen beide jongens en vanwege de 
intensieve zorgvraag van zowel Kees als Daan. Deze vraag was ingebracht bij de 
Samenwerkingsafspraken Gezinshuizen van Centraal Gelderland en aangemeld bij een 
zorgaanbieder als meest passende zorgaanbieder. Vanaf dat moment voerde die 
zorgaanbieder de regie in het zoeken naar een gezinshuis en naar een passend 
gezinshuis voor beide kinderen. 
Er ontstond een crisissituatie toen vader en zijn vriendin aangaven met onmiddellijke 
ingang de zorg voor de beide broertjes niet meer op te kunnen brengen. Er werd gezocht 
naar een crisisplek. Deze regievoerende zorgaanbieder gaf echter aan geen mogelijkheid 
voor beide jongens te hebben en bleek de casus overgedragen te hebben aan twee 
collega-zorgaanbieders. De medewerker van Jeugdbescherming Gelderland heeft in de 
zoektocht die Jeugdbescherming Gelderland vervolgens zelf moest ondernemen die dag 
contact gehad met minimaal acht zorgaanbieders. Deze zoektocht heeft een hele dag in 
beslag genomen. Zorgaanbieders gaven aan dat ze vol zaten, geen mogelijkheid hadden 
tot crisisopname of de problematiek te zwaar te vinden. Blijkbaar achten de 
zorgaanbieders het niet tot hun zorgplicht te behoren zelf onderling zorg te dragen voor 
het realiseren van zorg. 
Die avond om 21.00 uur had Jeugdbescherming Gelderland eindelijk een (crisis)plek 
gevonden. De vraag is nog of deze crisisplekken een definitief verblijf kunnen zijn voor 
Kees en Daan. Daarmee dreigt weer een nieuwe plek gezocht te moeten worden. 

 


