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Kennisnemen van 
De huidige stand en achtergronden van de wachttijden bij het Jeugd- en Gezinsteam van WoerdenWijzer.  
  
 
   
 
Inleiding 
In november 2020 bent u in een raadsinformatieavond onder andere bijgepraat over de ontwikkeling van het Jeugd- en 
Gezinsteam van WoerdenWijzer. In die presentatie kwamen ook de wachttijden aan bod. U heeft toen verzocht om een 
nadere toelichting op de wachttijden van het Jeugd- en Gezinsteam. Die krijgt u in deze raadsinformatiebrief.  
 
In mei/juni 2021 volgt een Raadsinformatiebrief over de stand van zaken jeugdhulp. Hierin wordt u geïnformeerd over een 
aantal specifieke onderwerpen en projecten.  
 
  
 
   
 
Kernboodschap 
Op dit moment is de wachttijd voor inwoners die voor het eerst een aanvraag bij het Jeugd- en Gezinsteam indienen, 
ongeveer 2,5 week. Dat betekent dat een inwoner, na de eerste melding bij WoerdenWijzer, na ongeveer 2,5 week een 
vaste contactpersoon krijgt die inventariseert en hulp indiceert indien nodig. Volgens de wet- en regelgeving moet de 
gemeente binnen 8 weken na de eerste melding een besluit nemen. Op dit moment voldoet het team dus aan deze 
termijn.  
 
De wachttijd is gedaald ten opzichte van november 2020. Toen was de wachttijd voor nieuwe aanvragen ongeveer 8 
weken.  
 
De route die een inwoner aflegt als er een ondersteuningsvraag is, is natuurlijk langer dan alleen de aanvraag bij 
WoerdenWijzer. Het kan zijn dat een inwoner, nadat de indicatie is gesteld door het Jeugd- en Gezinsteam, ook nog op 
een wachtlijst van een zorgaanbieder terecht komt. Uiteraard proberen de casemanagers van WoerdenWijzer om de 
inwoner te verwijzen naar een aanbieder waar geen wachtlijst is. Dit lukt echter niet altijd. Soms wordt ook gekozen voor 
andere hulp ter overbrugging, zodat het gezin niet alleen maar op de wachtbank zit.  



 
Hoe komt het dat het Jeugd- en Gezinsteam een wachttijd heeft?  
Om uit te kunnen leggen waarom de wachttijd nu korter is dan in november, is het belangrijk om toe te lichten waarom er 
überhaupt een wachttijd is. Daarvoor is aantal redenen te noemen:  

  vanaf begin 2020 werkt WoerdenWijzer met casemanagement. Het implementeren van deze nieuwe 
werkwijze loopt, maar vraagt veel tijd en energie van het hele team. Het is soms nog zoeken naar de juiste 
balans tussen het oppakken van nieuwe aanvragen en het managen van een caseload; 

  vlak na de start van de nieuwe werkwijze brak de coronacrisis uit. Dit heeft effect op de invoering van 
casemanagement, dat op sommige onderdelen vertraging oploopt. Ook moeten medewerkers meer op 
afstand indiceren en monitoren omdat een fysiek bezoek niet altijd mogelijk is. Dat kost soms meer tijd; 

  er is een toename van het aantal aanvragen en ook van de complexiteit van aanvragen te zien. Ter 
vergelijking: in de periode juni tot en met december 2019 kwamen in totaal 170 nieuwe aanvragen binnen, in 
dezelfde periode in 2020 waren dat er 227. De toename in complexiteit zit hem vooral in echtscheidingen 
die zeer moeizaam verlopen, en in meer opeenstapeling van problematiek in een gezin. 

Overigens is deze toename in de hele regio te zien en dus niet alleen in Woerden, zowel bij lokale teams als bij Veilig 
Thuis en SamenVeilig Midden-Nederland (SAVE). De toename komt deels door de coronacrisis maar kan ook andere 
oorzaken hebben:  

  er zit altijd al verschil in de hoeveelheid aanvragen die maandelijks binnenkomt. Dat is bijvoorbeeld heel 
duidelijk te zien rondom vakanties. Voor de schoolvakanties komen er vaak meer aanvragen binnen, terwijl 
snel daarna medewerkers verlof opnemen. Vaak kan het team die fluctuaties wel opvangen, maar dit lukt 
niet altijd. 

 
Wat is de reden van de daling?  

  De telling van de wachttijd is veranderd. In november kwamen alle soorten aanvragen op één lijst terecht. 
Daar zaten zowel volledig nieuwe aanvragen bij, alsook verzoeken om een verlenging van inwoners die al 
een vaste contactpersoon hebben. Deze lijst is gesplitst. De wachttijd gaat nu uitsluitend over volledig 
nieuwe aanvragen. Dat komt omdat het voor deze aanvragen het meest essentieel is dat er snel een 
contactpersoon komt. Want tot die tijd is er geen ondersteuning en weet het gezin niet waar het aan toe is. 

  De triage aan het begin van het proces is verbeterd. De gedragswetenschapper kijkt mee met aanvragen 
die binnenkomen. Samen met de collega’s van de piket beoordeelt zij hoe een aanvraag het beste opgepakt 
kan worden. Daardoor is duidelijker wat een inwoner nodig heeft. Als de Jeugdwet daar niet in kan 
ondersteunen, wordt dat direct gecommuniceerd. Zo voorkomen we onnodig wachten. Overigens wordt in 
de triage ook altijd beoordeeld of een zaak met spoed moet worden opgepakt. 

  Het team houdt steeds nauwkeuriger bij hoeveel en wat voor soort aanvragen er binnenkomen. Ook is er 
steeds meer zicht op hoeveel fte aan casemanagers er nodig is om deze aanvragen tijdig af te handelen. 
Als de wachttijden oplopen, kan daar dus sneller op gereageerd worden. 

 
Idealiter wordt de inwoner na een eerste melding meteen geholpen door een vaste contactpersoon. Dat blijft altijd ons 
uiteindelijke doel. Met het huidige aantal aanvragen is dit op het moment helaas niet mogelijk. Het Jeugd- en Gezinsteam 
streeft ernaar om de wachttijd in de komende periode rond de 2,5 week te houden. Vanwege allerlei factoren zal de 
wachttijd zeker nog wel eens oplopen naar 4 weken. Dit zal echter incidenteel en niet meer structureel zijn.  
 
Tot slot is nog belangrijk om te melden dat de toename in aanvragen ook positief kan zijn. Veel van de lopende projecten 
zijn er immers op gericht om meer doorverwijzingen richting WoerdenWijzer te genereren. Of om de drempel om naar 
WoerdenWijzer te komen lager te maken. Denk hierbij aan de inzet van praktijkondersteuners jeugd (POH jeugd) bij de 
huisartsen of de verbeterde samenwerking met de scholen (vaste contactpersonen vanuit WoerdenWijzer en de inzet van 
de jeugdhulpwerkers). Deze toename in aanvragen zorgt voor uitdagingen om alle aanvragen tijdig af te handelen, maar 
is zeker ook belangrijk in de ontwikkeling van het Jeugd- en Gezinsteam. Wanneer uit de cijfers blijkt dat er een 
structurele toename is, wordt beoordeeld of een (structurele) toename in het aantal fte in het team dan ook noodzakelijk 
is.  
 
  
 
   
 
Financiën 
De huidige werkwijze past binnen het begrote budget.  



  
 
   
 
Vervolg 
Op dit moment is geen vervolgactie op deze raadsinformatiebrief benodigd. De raad wordt op de reguliere momenten 
over de ontwikkeling van casemanagement binnen WoerdenWijzer geïnformeerd.  
  
 
   
 
Bijlagen 
niet van toepassing.  


