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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief inzake wachtlijsten jeugd

Geachte raadsleden,

Aanleiding
In de loop van het voorjaar is het College geïnformeerd over het ontstaan van wachtlijsten bij 
Intervence. Naar aanleiding hiervan wil het College u actief informeren over de betekenis 
van de wachtlijsten en wat er gedaan wordt om dit aan te pakken.

Toelichting
Intervence, het vroegere Bureau Jeugdzorg Zeeland, is geen zorgaanbieder maar een 
Gecertificeerde Instelling (GI) conform de Jeugdwet. Een GI is bevoegd om 
jeugdbeschermingsmaatregelen (JB) en jeugdreclasseringsmaatregelen (JR) uit te voeren. 
Dat houdt in dat de GI de regie neemt op de casus. Het gaat hier over maatregelen in het 
dwang kader. Deze worden opgelegd door de kinderrechter, die op dat moment ook de GI 
aanwijst die de JB of JR maatregel gaat uitvoeren. In de Jeugdwet is bepaald dat de GI in 
het dwang kader bevoegd is om te beslissen welke jeugdhulp ingezet wordt. De gemeenten 
betalen de ingezette jeugdhulp.

Intervence is ook actief in het drang kader. De kinderrechter speelt (nog) geen rol. In 
tegenstelling tot het dwang kader is Intervence in die gevallen niet wettelijk bevoegd om 
zelfstandig te beslissen over inzet van jeugdhulp. De beslissing over welke hulp ingezet 
wordt is op Walcheren bij de gebiedsteams gelegd, waar Intervence onderdeel van is.

Bij de zaken waar Intervence betrokken is gaat het altijd om kinderen die bedreigd worden in 
hun ontwikkeling en/of hun veiligheid. De oorzaken daarvan kunnen bij het kind zelf liggen, 
bij de ouder(s) maar ook in een combinatie daarvan. De mate van en de aard van de 
bedreiging verschilt.

Het College hecht er veel belang aan dat er altijd gereageerd wordt bij signalen van 
onveiligheid. Het herstellen van veiligheid is een expliciete opdracht in de Jeugdwet, en in de 
Wmo.
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Helaas blijkt dat in de afgelopen maanden er bij Intervence op Walcheren wachtlijsten zijn 
ontstaan. Dat geldt ook voor de Oosterschelderegio. Dat betekent dat er zaken zijn waarin 
bekend is dat kinderen bedreigd worden in hun ontwikkeling en/of veiligheid, maar dat niet 
adequaat en zo direct als nodig is gereageerd wordt. De aantallen wisselen sterk, soms zelfs 
per dag, maar liggen voor Walcheren tussen 10 en 20. Het gaat om zaken in het drang 
kader en in het dwang kader.

Dat betekent niet dat kinderen aan hun lot worden overgelaten. De meest ernstige zaken 
worden aangemeld bij Veilig Thuis Zeeland (het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling). In die gevallen neemt Veilig Thuis de regie over en zet daarbij in op 
het herstellen van de veiligheid. De dertien colleges in Zeeland eisen van Veilig Thuis dat 
Veilig Thuis altijd direct reageert bij meldingen en daarbij geen wachtlijst heeft. Veilig Thuis 
slaagt daar in. Op andere zaken zit doorgaans al een vorm van begeleiding door 
Maatschappelijk Werk Walcheren. Dat is echter niet het type begeleiding dat de zaak nodig 
heeft en van MWW mag niet verwacht worden dat zij levert wat Intervence normaal gezien 
moet leveren.

Arbeidsmarktproblematiek
De wachtlijsten zijn niet het gevolg van geld of budgetplafonds maar van personele 
capaciteit. De oorzaak van de wachtlijst bij Intervence ligt primair in een gebrek aan 
medewerkers. Om te kunnen werken bij een GI moet de medewerker heel specifiek opgeleid
zijn om aan de eisen van de certificering te kunnen voldoen. Bovendien is het mentaal zwaar 
werk. Die combinatie maakt het moeilijk om geschikte mensen te vinden. Intervence heeft 
ook nog eens de afgelopen periode veel mensen zien vertrekken. 
Dit blijkt overigens niet alleen een probleem van de Zeeuwse GI. Ook andere GI's hebben 
een personeelsprobleem. Intervence heeft o.a. bij het Leger des Heils en de William 
Schrikkerstichting (GI's die landelijk werken) gevraagd of zij medewerkers tijdelijk kunnen 
uitlenen, maar die stellen dat zij ook geen mogelijkheden hierin hebben.

Ons is gebleken dat Intervence er alles aan doet om de wachtlijst weg te werken. Er is 
intensief geworven en er zijn aangepaste inwerkprogramma's opgesteld om nieuwe 
medewerkers snel effectief inzetbaar te maken. Extra administratieve capaciteit is ingezet 
om de medewerkers te ontlasten van noodzakelijke administratieve taken. Inmiddels is het 
gelukt om nieuwe medewerkers te werven. Gestreefd wordt in de zomerperiode de 
wachtlijsten weg te werken.

Daarnaast gaat het over een probleem in de totale keten. Ook andere organisaties hebben 
moeite om goede medewerkers te vinden bijvoorbeeld de aanbieders van geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ). Er is sprake van een landelijk probleem, waarbij in Zeeland extra 
speelt dat elders opgeleide mensen liever niet in Zeeland willen werken. Het 
capaciteitsproblemen leidt tot problemen in de doorstroming: zaken kunnen niet goed 
overgedragen worden waardoor er te weinig ruimte voor nieuwe zaken komt. De Colleges 
en de aanbieders zijn op zoek naar oplossingen hiervoor, ook met de vakbonden en 
brancheorganisaties, maar er zijn geen eenvoudige antwoorden. 

Door de wachtlijstproblematiek kunnen we als gemeente niet altijd voldoen aan onze 
wettelijke verplichtingen vanuit de Jeugdwet. Het risico op incidenten wordt daarmee helaas 
ook groter. Om die reden is er ook voortdurend contact tussen de supervisors van de 
gebiedsteams en Intervence. Samen monitoren zij welke zaken wachten op inzet, of dat 
aanvaardbaar is of dat er toch direct inzet gerealiseerd moet worden. Het College spreekt 
niettemin zijn zorg uit over de continuïteit van hulp door Intervence. Op korte termijn zal 
daarom een bestuurlijk overleg worden georganiseerd tussen Intervence en een 
afvaardiging van de bestuurscommissie Jeugdhulp.
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De wachtlijstproblematiek is ook structureel onderwerp van gesprek met andere betrokken 
zorgaanbieders op Zeeuws niveau. Er is initiatief genomen om de wachtlijsten per gemeente 
inzichtelijk te maken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


