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Alstublieft !
Dit is het eerste nummer van de Nieuwsbrief Jeugdzorg. Het is een gezamenlijke

publicatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het

ministerie van Justitie en de Taskforce aanpak wachtlijsten jeugdzorg. De nieuws-

brief is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de voorbereiding en implemen-

tatie van de nieuwe Wet op de jeugdzorg en/of de bestrijding van wachtlijsten in 

de jeugdzorg. De schijnwerpers staan daarbij niet alleen op de activiteiten en vor-

deringen op landelijk niveau, maar zeker ook op mensen en instanties in het werk-

veld die concreet bezig zijn met het vernieuwen en verbeteren van de jeugdzorg. 

Uw reacties en suggesties zijn welkom op jeugdzorg@minvws.nl.

Hoe staat het met de Wet op de jeugdzorg?
Het wetsvoorstel Wet op de jeugdzorg ligt ter behandeling in de Tweede Kamer. Lange tijd

is erop gekoerst de nieuwe wet per 1 januari 2003 in werking te laten treden. Die datum is

niet langer haalbaar. Het streven is er nu op gericht de wet één jaar later in werking te laten

treden. Provincies, zorgaanbieders, bureaus jeugdzorg en andere partijen hebben nu meer

tijd om in de uitvoering naar de nieuwe situatie toe te werken. 

Aan het wetsvoorstel Wet op de jeugdzorg zijn jarenlange discussies over ver-

nieuwing van de jeugdzorg voorafgegaan. Die discussies mondden in 1994 uit in

het regeringsstandpunt Regie in de jeugdzorg. De daarin geformuleerde uitgangs-

punten zijn in het huidige wetsvoorstel duidelijk terug te vinden (zie Het wetsont-

werp in een notendop). De nieuwe wet is in 1998 aangekondigd in het regeer-

akkoord voor het tweede kabinet Kok. Daarin staat te lezen dat er een Wet op de

jeugdzorg komt die de bestaande Wet op de jeugdhulpverlening vervangt. De tekst

van het met dit doel ontwikkelde wetsvoorstel is te vinden op www.overheid.nl.

Stapsgewijs en interactief

De voorbereiding van de nieuwe wet is stapsgewijs aangepakt. Eerst zijn de hoofd-

lijnen voor de wet geformuleerd. Dit is gebeurd in het Beleidskader Wet op de

jeugdzorg. De Tweede Kamer heeft er op 26 juni 2000 mee ingestemd. Daarna  Ω
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erop reageren. De ontwerp-amvb’s wor-

den gelijktijdig aan de beide kamers der

Staten-Generaal aangeboden. Na even-

tuele aanpassingen van het ontwerp 

sturen de bewindspersonen de amvb’s

achtereenvolgens naar de ministerraad

en de Raad van State. Als alles volgens

planning verloopt, stelt het kabinet de

zijn de ministeries van VWS en

Justitie begonnen met de feitelijke

wetgevingsarbeid. Zij hebben er een

interactief proces van gemaakt,

waarbij goed is geluisterd naar alle

belanghebbenden.

Kamerbehandeling

Het wetsvoorstel is in december

2001 bij de Tweede Kamer ingediend.

Nog voor de verkiezingen hebben de

betrokken bewindspersonen twee

rondes schriftelijke Kamervragen

beantwoord (zie www.overheid.nl,

Kamerstukken 28168). Na de verkie-

zingen heeft de Tweede Kamer een

pauze ingelast totdat het nieuwe ka-

binet is aangetreden. Met dat kabinet

zal de Kamer afspraken maken over

de verdere behandeling van (onder

meer) dit wetsvoorstel.  

Amvb’s

Ondertussen werken VWS en Justitie

aan de algemene maatregelen van

bestuur (amvb’s) die voor de Wet op

de jeugdzorg nodig zijn. Belangrijke

amvb’s zijn:

- Besluit jeugdzorgaanspraken: hier-

in komt te staan op welke vormen

van zorg jongeren recht hebben op

grond van de nieuwe wet. 

- Besluit indicatiestelling jeugdzorg:

dit besluit regelt de voorwaarden

waaraan indicatiebesluiten van het

bureau jeugdzorg moeten voldoen

(zie ‘Het indicatiebesluit’, elders in

deze nieuwsbrief). 

- Besluit kwaliteitseisen uitvoering

taken bureau jeugdzorg: dit gaat

over de wijze waarop het bureau

jeugdzorg zijn taken uitvoert.

Tweede Kamer wacht
op nieuw kabinet 

Verdere procedure

Het is de bedoeling de ontwerp-amb’s

in het najaar bestuurlijk te bespreken

met onder andere het Interprovin-

ciaal overleg (IPO) en de Maatschap-

pelijk Ondernemersgroep (MOgroep).

Na behandeling in de Ministerraad is

publicatie in de Staatscourant de 

volgende stap. Dan kan iedereen

amvb’s in het voorjaar van 2003 vast.

De nieuwe Wet op de jeugdzorg kan

dan op 1 januari 2004 in werking tre-

den. De organisaties in het werkveld

kunnen de tussenliggende periode

gebruiken voor het treffen van extra

voorbereidingen voor de nieuwe wet.   

Het wetsontwerp in een notendop
De kern van de zaak

Het doel van de nieuwe wet is een omslag te maken van een versnipperd, aan-

bodgestuurd stelsel naar een flexibel, samenhangend en vraaggestuurd stelsel. In

dat stelsel staan jeugdigen met opgroei- en opvoedingsproblemen en hun ouders

centraal. Zij krijgen snel zorg op maat. 

Recht op jeugdzorg

De cliënt kan zijn recht op jeugdzorg bij de provincie opeisen. De rijksoverheid

moet de provincie voldoende geld geven om de zorgaanspraken te kunnen invul-

len. Een zorginstelling die van de provincie geld krijgt om een cliënt te helpen, kan

die cliënt niet weigeren. Er komt dus een acceptatieplicht.

De bureaus jeugdzorg

De bureaus jeugdzorg verschaffen toegang tot de jeugdzorg. Ze zijn indicatie-

orgaan voor de jeugdhulpverlening, de geestelijke gezondheidszorg voor jeug-

digen en de zorg die de justitiële jeugdinrichtingen bieden. Op termijn geldt dit

ook voor de zorg voor licht-verstandelijk gehandicapten. Al deze werkterreinen

vallen onder het begrip jeugdzorg. In elke provincie en grootstedelijke regio moet

op 1 januari 2003 één stichting bureau jeugdzorg operationeel zijn (dus al voordat

de Wet op de jeugdzorg in werking treedt).

De hulpvraag als uitgangspunt

Jeugdigen en hun ouders kunnen met alle opgroei- en opvoedingsproblemen bij

het bureau terecht. De hulpverleners onderzoeken wat er precies aan de hand is,

of de cliënt recht heeft op jeugdzorg dan wel een beroep kan doen op voorliggen-

de voorzieningen en (als er sprake is van recht op jeugdzorg) zo ja, welke hulp dit

betreft. Dit legt het bureau vast in een indicatiebesluit. Daarbij moet het bureau

uitdrukkelijk uitgaan van de hulpvraag.  Ω

(foto: Bart Versteeg)
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Hoe komen cliënten bij het bureau terecht?

In de praktijk gaan cliënten in veel gevallen niet op eigen initiatief naar het

bureau, maar na verwijzing door bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg of

de school. Vrijwillige en gedwongen hulp komen in het bureau samen. Dit

vraagt uiteraard stevige rechtswaarborgen. Wanneer het bureau jeugdzorg

constateert dat een kind in een ernstig bedreigende situatie verkeert, zonder

dat hulp wordt gezocht, moet het bureau dit melden bij de Raad voor de kin-

derbescherming. Die kan na een nader onderzoek de kinderrechter om een

jeugdbeschermingsmaatregel vragen. Legt de kinderrechter zo’n maatregel

op, dan voert het bureau die uit. Het bureau begeleidt ook jeugdigen die met

het strafrecht in aanraking komen. Dit is de jeugdreclasseringstaak.

AMK

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) maakt onderdeel uit van

het bureau jeugdzorg.

Afstemming met lokaal jeugdbeleid

Een belangrijk doel van de nieuwe wet is het verbeteren van de afstemming

tussen de jeugdzorg en het lokale preventieve jeugdbeleid. Het bureau jeugd-

zorg moet in het belang van de cliënt een brug slaan tussen de geïndiceerde

zorg en de voorliggende voorzieningen, waaronder in elk geval het onder-

wijs. Daarbij staan preventie en vroegtijdige signalering van problemen cen-

traal.

hulp heeft gehad en wat zijn of haar

eigen inbreng in het proces van indica-

tiestelling is geweest. 

De zorgbehoefte

Welke jeugdzorg een cliënt concreet

nodig heeft, hangt onder meer af van

het antwoord op de volgende vragen.

Gaat het vooral om een ontwikkelings-

probleem van de jeugdige, een pro-

bleem met de opvoeding door de

ouders of een combinatie van beide?

Is er sprake van een kinderbescher-

mingsmaatregel? Heeft het gezin achter-

vang, dat wil zeggen: maakt het al ge-

bruik van algemene voorzieningen of

zijn er familieleden die kunnen bij-

springen? In hoeverre is de zorg in de

leefsituatie van de cliënt te realiseren? 

Advies zorgaanbod

Het bureau jeugdzorg kan er voor kie-

zen in een toelichting op de indicatie-

stelling aan te geven welk zorgaanbod

(een concreet zorgprogramma of

Het indicatiebesluit
Het in de nieuwe wet opgenomen recht

op jeugdzorg betekent dat een jeugdige

aanspraak kan maken op de zorg die hij of

zij volgens een indicatiebesluit van het

bureau jeugdzorg nodig heeft. Wat er in

een indicatiebesluit moet staan, wordt de

komende tijd geregeld in de amvb ‘Besluit

indicatiestelling jeugdzorg’. Een voor-

proefje. 

Als het bureau jeugdzorg vaststelt dat

er ernstige opvoedings- of opgroeipro-

blemen zijn, waar de jeugdige en/of zijn

ouders niet uitkomen, bestaat er recht

op jeugdzorg. In het indicatiebesluit dat

het bureau dan opstelt, gaat het om

zorgaanspraken op basis van de Wet op

de jeugdzorg, de Algemene wet bijzon-

dere ziektekosten en de Beginselenwet

justitiële jeugdinrichtingen.  

Hoofdlijnen 

Een indicatiebesluit bevat in ieder geval

de volgende elementen:

- een beschrijving van de problemen of

dreigende problemen van de cliënt en

de mogelijke oorzaken daarvan;

- een beschrijving van de benodigde

jeugdzorg en het daarmee beoogde

doel (een beschrijving in algemene

termen, op basis van het Besluit

jeugdzorgaanspraken);

- de noodzakelijke duur van de zorg;

- de leveringstermijn;

- een advies welke zorgaanbieder(s) de

benodigde jeugdzorg kan (kunnen)

verlenen.

Het bureau jeugdzorg
schrijft in het indicatie-
besluit waar de cliënt
recht op heeft 

Positie van de cliënt

De cliënt moet zich in het indicatiebe-

sluit en de toelichting daarop kunnen

herkennen. In de toelichting staat zijn of

haar verhaal centraal. Uit de tekst blijkt

wat de oorspronkelijke hulpvraag is ge-

weest, of de cliënt daarvoor al eerder

(foto: Bart Versteeg)
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modules daarvan) het meest tegemoet

komt aan de doelstellingen van de hulp-

verlening aan de cliënt. De cliënt kan

aan die toelichting echter geen rechten

ontlenen. Bepalend voor zijn of haar

recht op zorg is uitsluitend de in alge-

mene termen gestelde tekst van het

indicatiebesluit.

De wachtlijsten te lijf
Eind 2001 hebben het ministerie van VWS en het IPO samen de Taskforce aanpak wacht-

lijsten jeugdzorg ingesteld. De taskforce mobiliseert alle betrokkenen om de wachtlijsten

voor provinciaal gefinancierde jeugdzorg in beeld te brengen en terug te dringen. 

Inmiddels nemen ook Zorgverzekeraars

Nederland en het ministerie van Justitie

deel aan de taskforce. Dit maakt het

mogelijk de aanpak van de wachtlijsten

in de verschillende deelsectoren van de

jeugdzorg op elkaar af te stemmen.

Commissie Peer

De taskforce is opgericht naar aanlei-

ding van het rapport van de commissie

Peer, ‘Het zal je kind maar wezen’, van

september 2001. Volgens de commissie

waren snel extra middelen en inzet

nodig om de wachtlijsten in de jeugd-

zorg aan te pakken. Er zijn ook extra

middelen gekomen: de zogenoemde

Peer-gelden. De commissie gaf verder

aan te verwachten dat de nieuwe Wet

op de jeugdzorg de basis zou leggen

voor een systeem waarin minder wacht-

lijsten voorkomen. Dit is een reden te

meer om de bestaande wachtlijsten

terug te dringen voordat in januari 2004

de nieuwe wet van kracht wordt. Dan

kan iedereen zo veel mogelijk met een

schone lei beginnen.

Om de omvang en ontwikkeling van de

wachtlijsten goed te kunnen meten,

heeft de taskforce een aantal kernindica-

toren vastgesteld. Op basis daarvan is

per 1 januari 2002 een eerste landelijke

meting gehouden. Hoewel bij de resul-

taten nog een aantal kanttekeningen kan

worden geplaatst en ze niet vergelijk-

baar zijn met eerdere cijfers, zijn ze

goed bruikbaar als nulmeting. De metin-

gen vinden nu elk halfjaar plaats. In de

loop van de tijd ontstaat zo een

betrouwbaar beeld van de ontwikkeling

van de wachtlijsten. De cijfers per 1

januari 2002 zien er als volgt uit.

Wachtlijstgegevens per 1 januari 2002

Aantal wachtenden (>5 dgn) 

bij bureau jeugdzorg op verdere 

screening  1.770

Aantal wachtende ‘zorgvragen’ 

(>45 dgn) voor:

- ambulante hulp 473

- daghulp 479

- residentiële hulp 619

- pleegzorg 474

Aantal wachtenden (>5 dgn) 

bij AMK op onderzoek    623

Najaar 2002 publiceert de taskforce de

resultaten van de tweede wachtlijst-

meting. Die geeft de stand per 1 juli

2002 weer. Met ingang van die datum

worden behalve aantallen wachtenden

ook wacht- en doorlooptijden gemeten.

Voor meer informatie over de eerste

meting kunt u terecht op de website

van het Landelijk Platform Jeugdzorg:

www.jeugdzorg.nl.

Plannen van aanpak

Alle provincies en grootstedelijke regio’s

hebben eind 2001 plannen ingediend

voor het aanpakken van de wacht-

lijsten in de jeugdzorg. De eerste prio-

riteit ligt bij de bureaus jeugdzorg en

de AMK’s. De regionale plannen rich-

ten zich niet alleen op tijdelijke capaci-

teitsuitbreiding, maar ook op het ver-

beteren van de organisatie van de

jeugdzorg. Veel opstellers dragen crea-

tieve oplossingen aan voor het terug-

dringen van de wachtlijsten. In deze

nieuwsbrief besteden we daar regel-

matig aandacht aan. In dit eerste num-

mer komt de Utrechtse aanpak aan de

orde. 

(foto: Bart Versteeg)

Landelijke discussiebijeenkomst

Komend najaar organiseert de Taskforce

aanpak wachtlijsten jeugdzorg een lande-

lijke bijeenkomst voor beleidsmedewerkers

van provincies en grootstedelijke regio’s om

ervaringen uit te wisselen over de aanpak

van wachtlijsten in de jeugdzorg. In een 

volgende nieuwsbrief leest u er meer over. 

π
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Aanpak wachtlijsten in Utrecht

Met tijdelijk geld blijvende 
verbeteringen realiseren
“De tijdelijke extra gelden die het rijk en de

provincie Utrecht voor de aanpak van wacht-

lijsten beschikbaar stellen, gebruiken wij

vooral voor de ontwikkeling van lichtere vor-

men van jeugdzorg. Daarmee versnellen we

de al eerder ingezette ombouw van zwaardere

naar lichtere zorg. Dat levert een blijvende

productieverhoging op. Tegelijkertijd stemt

de sector het zorgaanbod beter af op de

vraag van de klant. Dat is de crux van onze

aanpak”, vertelt Martin de Wilde, senior be-

leidsmedewerker Jeugdzorg bij de provincie

Utrecht. Met hem nemen we een kijkje in de

keuken van de Utrechtse wachtlijstbestrijders.

Bij welke onderdelen van de jeugdzorg

in Utrecht zijn de wachtlijstproblemen

het grootst?

Martin de Wilde: “Wachtlijsten zijn er

overal in de geïndiceerde zorg, maar ze

zijn het grootst bij de dagbehandeling -

met name in medische kinderdagverblij-

ven - de intensief ambulante hulp en de

weekendpleegzorg. Dat er groeiende

wachtlijsten waren, wisten we al langer.

Maar waar we van schrokken toen we

de zaak beter in kaart gingen brengen,

was de wachttijd voor sommige voor-

zieningen. Die kan in extreme situaties

tot een jaar oplopen. Uit gegevens van

ons bureau jeugdzorg blijkt overigens

dat zo’n 35 procent van de klanten op

de wachtlijst al wel één of andere vorm

van geïndiceerde zorg krijgt. Dit nuan-

ceert het beeld enigszins, al blijft er

natuurlijk nog genoeg te doen.”

Hoe gebruikt Utrecht de extra gelden

om de wachtlijsten te bestrijden?

Martin de Wilde: “Dat geld is eigenlijk

bedoeld voor het wegwerken van wacht-

lijsten bij de bureaus jeugdzorg en de

AMK’s. Maar omdat de provincie Utrecht

daar de afgelopen jaren al veel in heeft

geïnvesteerd, is dat bij ons niet meer het

grootste probleem. Waar wij nu tegen-

aan lopen, zijn de wachtlijsten in de

geïndiceerde zorg. Dat is waar wij de

extra gelden van rijk en provincie in

2002 en 2003 vooral aan besteden.

Daarbij hebben we er bewust voor ge-

kozen niet alles in te zetten op tijdelijke

capaciteitsuitbreiding van het bestaande

zorgaanbod. Als je dat doet, zit je over

twee jaar weer met de gebakken peren.

De hoofdlijn in het Utrechtse plan van

aanpak is dat wij met de tijdelijke extra

gelden blijvende verbeteringen in het

zorgaanbod willen realiseren. Die moe-

ten ertoe leiden dat we met het structu-

rele budget aan méér klanten betere

zorg kunnen bieden.” 

Wat houdt de vernieuwing van het

zorgaanbod concreet in?

Martin de Wilde: “Aanbieders van resi-

dentiële zorg en dagbehandeling ont-

wikkelen vormen van intensief ambu-

lante zorg om daarmee hun gemiddelde

behandelduur te verminderen. Intensief

ambulante zorg voorafgaand aan, tij-

dens en/of na plaatsing in bijvoorbeeld

een medisch kinderdagverblijf, leidt

ertoe dat kinderen gemiddeld korter van

de dure en schaarse dagbehandeling

gebruik behoeven te maken. Soms zal

die behandeling misschien niet eens

meer nodig zijn. Per saldo kunnen

instellingen daardoor met hetzelfde

budget meer kinderen helpen. Een

andere vernieuwing is dat we bij het

bureau jeugdzorg en in de pleegzorg

meer gebruik willen gaan maken van

de bestaande familiale en sociale net-

werken van de klant. Bijvoorbeeld door

het gezin van een vriendje waar het

kind al vaak over de vloer is, te laten

fungeren als pleeggezin. Je kunt ook de

familie, de school of de sportclub bij de

hulpverlening proberen te betrekken en

ze daarbij ondersteunen. Zo’n aanpak

versterkt het zelfoplossend vermogen

en leidt tot minder vraag naar zwaarde-

re vormen van jeugdzorg. Dat is finan-

cieel interessant, maar vooral ook beter

voor de klant.”

De vernieuwingsprojecten zijn onlangs

opgestart. Hoe groot acht u de kans

van slagen?

Martin de Wilde: “Aan de belangrijkste

randvoorwaarde is in ieder geval vol-

daan: de wil om te veranderen en het

gevoel van urgentie. Die zijn bij de

Utrechtse zorgaanbieders nu duidelijk

aanwezig. Vroeger werden wachtlijsten

vaak beschouwd als een probleem van

de financier of het bureau jeugdzorg.

Dat is sterk veranderd. De aanbieders

Martin de Wilde (provincie Utrecht):
“Zo’n 35 procent van de klanten op de 
wachtlijst krijgt al wel een of andere 
vorm van geïndiceerde zorg.”
(foto: Jeannette Schols)

Met hetzelfde budget
betere zorg voor méér 
cliënten 

Ω
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voelen zich er medeverantwoordelijk

voor. Daarom zijn ze kritisch gaan kijken

naar de zorg die zij tot nu toe bieden en

de mogelijkheden om de klant beter en

sneller te kunnen helpen. Op basis van

het - globale - provinciale plan van aan-

pak hebben de aanbieders zelf ver-

nieuwingsprojecten ontwikkeld en die

ook zelf door het bureau jeugdzorg

laten toetsen aan de vraag naar zorg.

Verder blijkt de motivatie van zorgaan-

bieders bijvoorbeeld uit het feit dat ze

nu ook tijdelijke alternatieve hulp aan-

bieden aan klanten die op de wachtlijst

staan.”

“Een andere belangrijke randvoor-

waarde voor succes is dat de hulpverle-

ners van bureau jeugdzorg langzamer-

hand meer los van de bestaande hulp-

mogelijkheden gaan indiceren. Ik weet

dat dit nog een lastige zaak is, maar als

we de zorgvraag meer centraal willen

stellen, moet het wel gebeuren.”   Ω

Zijn de wachtlijsten in de Utrechtse

jeugdzorg op 1 januari 2004 wegge-

werkt?

Martin de Wilde: “Als ik kijk naar de

kwaliteit van de vernieuwingsprojecten

en de betrokkenheid waarmee mensen

daarmee nu aan de slag gaan, denk ik

dat we goede vorderingen moeten kun-

nen maken. Vooral van de ombouw van

zwaardere naar lichtere vormen van

zorg verwacht ik een belangrijk effect

op de wachtlijsten, maar cijfers durf ik

nog niet te noemen. We gaan de projec-

ten zorgvuldig monitoren. In de loop

van volgend jaar zal blijken hoe groot

de effecten zijn. Persoonlijk ben ik ervan

overtuigd dat we de wachtlijsten zonder

extra structurele middelen niet volledig

zullen kunnen wegwerken. De budget-

ten hebben de afgelopen jaren geen

gelijke tred gehouden met de toename

van de vraag naar jeugdzorg en die

vraag blijft verder toenemen. Maar dat

ontslaat ons intussen niet van de ver-

plichting om zo effectief en efficiënt

mogelijk met de bestaande middelen

om te gaan. Dat is waar we mee bezig

zijn.”

Stichting Timon
De Stichting Timon Jongerenhulpverlening in Zeist is een van de zorgaan-

bieders die van de provincie Utrecht tijdelijk extra geld heeft gekregen

voor het versneld wegwerken van wachtlijsten. Timon werkt met jongeren

en jongvolwassenen in de leeftijd van twaalf tot dertig jaar. Een begelei-

dingscentrum, waar jongeren vanaf vijftien jaar gemiddeld een jaar verblij-

ven, en een crisiscentrum voor kortdurende opvang, vormen tezamen het

residentiële zorgaanbod. Daarnaast heeft de stichting onder meer een

bescheiden ambulant zorgaanbod. 

(foto: Arie Noordermeer)

Voor reacties en nadere informatie 

over de Utrechtse aanpak:

martin.de.wilde@provincie-utrecht.nl

“De wachtlijsten pakken wij aan in een

samenwerkingsverband van vier instel-

lingen in deze provincie”, vertelt Timon-

directeur Johan van der Veer. “Een deel

van de gelden besteden we aan extra

capaciteit voor de bestaande ambulante

zorg, want in Utrecht is de wachtlijst

daarvoor lang. De rest gaat naar ver-

nieuwende activiteiten. Die komen onder

andere neer op de inzet van ambulante

zorg in combinatie met residentiële en

dagbehandeling. In de eerste plaats in

terug, maar dan met een zwaardere 

problematiek. Daarom gaan we nu

binnen het samenwerkingsverband al

tijdens de wachttijd met ze aan de slag.

De bedoeling is ook om zo de residen-

tiële opnameduur te verkorten. In een

tweede experiment gaat het om ambu-

lante hulp tijdens de opname. Met een

jongere die in een crisisopvangcentrum

wordt geplaatst, werken we - als het

het voortraject van de opname. De

wachttijd voor een residentiële opname

kan oplopen tot een jaar. In dat jaar ver-

dwijnt een deel van de cliënten weer uit

beeld. Soms zie je ze twee jaar later weer

Een deel van de 
klanten op de wachtlijst 
verdwijnt uit beeld

π

Ω

Kort ...
Opvoeding en preventief jeugdbeleid

Op 26 april jl. heeft het kabinet de nota

‘Jeugd op de agenda’ naar de Tweede Kamer

gestuurd. De nota verwoordt het kabinets-

standpunt over twee adviezen op opvoedings-

terrein: een advies van de Raad van de Maat-

schappelijke Ontwikkeling en een advies van

de Commissie Opstelten. In de nota schetst

het kabinet de richting waarin het preventief

jeugdbeleid zich zou moeten ontwikkelen.

Het vindt opvoedingsondersteuning en ont-

wikkelingsstimulering belangrijke instrumen-

ten voor preventief beleid en wil er daarom

een impuls aan geven. Ook wijst het kabinet

op het belang van meer samenhang in het

beleid op alle niveaus. Een jeugdbeleidskader,

zowel op Rijks- als op lokaal niveau, kan hier-

aan bijdragen. De nadere uitwerking van de

nota is een zaak van het nieuwe kabinet. U

vindt de nota op 

www.minvws.nl (zoeken via ‘Jeugd’).
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even kan - al vanaf de tweede dag am-

bulant, samen met het gezin. Zo pro-

beren we doorplaatsing naar zwaardere

voorzieningen te voorkomen. In de derde

plaats gaan we ambulante hulp inzetten

in het natraject, zodat de afronding van

een residentiële of dagbehandeling bui-

tenshuis kan gebeuren. Dit verkort de

opnameduur.”

“Als deze aanpak inderdaad leidt tot

een snellere doorstroming van cliënten,

komt er zwaardere capaciteit vrij voor

de groep die daar echt op is aangewe-

zen en die nu nog vaak lang op de

wachtlijst staat”, aldus Johan van der

Veer. “Eén van de organisaties uit ons

samenwerkingsverband gaat in 2003 op

structurele basis extra ambulante hulp

op indicatie bieden. Dit betekent dat wij

de experimenten waar we nu mee bezig

zijn, kunnen omzetten in structureel

beleid. Maar eerst moet natuurlijk blij-

ken of ze succesvol zijn...”

www.timon.nl

Johan van der Veer (directeur Timon): “Als deze aanpak

inderdaad leidt tot een snellere doorstroming van cliën-

ten, komt er zwaardere capaciteit vrij voor de groep die

daar echt op is aangewezen.” (foto: Arie Noordermeer)

(foto: Bart Versteeg)

Kort ...
Jeugdcriminaliteit

Het kabinetsstandpunt ‘Vasthoudend en effec-

tief; versterking van de aanpak van jeugdcri-

minaliteit’ is op 28 maart 2002 aan de Tweede

Kamer aangeboden. De nota bouwt voor een

belangrijk deel voort op wat al tot stand is

gebracht. Intensivering daarvan is noodzake-

lijk om een sluitende aanpak van zorg, bege-

leiding en sanctionering te kunnen realiseren,

aldus het kabinet. Bij volledige uitvoering

van de voorstellen is ruim 150 miljoen euro

per jaar extra nodig. Een besluit hierover valt

in het kader van de kabinetsformatie. De nota

is te vinden op 

www.justitie.nl/themas/jeugdcriminaliteit.

AMK’s en Raden Kinderbescherming

De Ministerraad is op 7 juni 2002 akkoord

gegaan met het Ontwerpbesluit advies- en

meldpunten kindermishandeling Wet op de

jeugdhulpverlening en het Ontwerpbesluit

tot wijziging van het Organisatiebesluit raad

voor de kinderbescherming. Het eerste be-

sluit regelt de kwaliteit en werkwijze van

AMK's. Het Organisatiebesluit raad voor de

kinderbescherming is aangevuld met regels

over de samenwerking met AMK’s. De ont-

werpbesluiten zijn gepubliceerd in de Staats-

courant. Gedurende de vier weken daarna

kan iedereen erop reageren. De betrokken

bewindslieden bieden de ontwerpbesluiten

vervolgens tegelijkertijd aan de Eerste en

Tweede Kamer aan. Zie www.minvws.nl.

π

Wachtlijstexperimenten
omzetten in structureel
beleid 


