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Betreft: Wachtlijst jeugdhulp Alblasserdam 

 
 

 

Geachte mevrouw Zandvliet, beste Dorien, 

 
De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam maakt zich grote zorgen over de wachtlijst/opnamestop 
bij de gespecialiseerde jeugdhulp. Cliënten die eigenlijk doorverwezen zouden moeten worden, blijven 
langer bij het CJG dan de bedoeling is, en hierdoor ontstaat er (mede) een wachtlijst bij het CJG. 
Omdat er een wachtlijst is bij het CJG en bij de gespecialiseerd jeugdhulp kan het vele maanden 
duren voordat cliënten daadwerkelijk die hulp krijgen die ze nodig hebben. 
 
Assertieve ouders zullen deze wachtlijsten wellicht wat verkorten door aan te dringen of ze volgen de 
route via de huisarts. De kinderen van ouders die niet zo assertief zijn of de weg niet weten, wachten 
echter wel te lang op de goede hulp. Een belangrijke doelstelling van het jeugdbeleid om snel in te 
grijpen om verergering te voorkomen, komt hiermee ernstig in het gedrang. In het Plan van Aanpak 
Jeugdhulp Alblasserdam 2018-2022’ wordt op p.8 aangegeven dat u geen wachtlijsten en 
cliëntenstops wil. We zijn dat volledig met u eens, maar vooralsnog zijn die er wel. Onze zorgen over 
de wachtlijst leggen we bij u, als verantwoordelijk wethouder neer. Wij menen dat er eigenlijk geen 
wachtlijsten zouden moeten zijn.  
 
Het initiatief om de gedragsdeskundige, die beschikbaar is voor de jeugdprofessionals van het CJG, 
voor 12 uur per week vrij te roosteren voor vragen van huisartsen, is een goed initiatief om zo te 
proberen het verwijzen van huisartsen naar de gespecialiseerde jeugdhulp terug te dringen. Uit de 
gesprekken die we met het CJG gevoerd hebben, is gebleken dat deze consultatiemogelijkheid 
duidelijk voorziet in een behoefte, daar de gedragsdeskundige nu al niet genoeg heeft aan die 12 uur. 
We stellen voor om het aantal uren van de gedragsdeskundige uit te breiden, zonder dat dit ten koste 
gaat van voldoende beschikbaarheid van de gedragskundige voor de jeugdprofessionals van het CJG. 

 
Op 27 november jl. hebben we het Plan van Aanpak Jeugdhulp besproken. We vinden het een goed 
Plan. Onze vragen en opmerkingen hebben we aan Hans Erkens doorgegeven. In dit Plan wordt 
aangegeven dat het accent wordt gelegd op preventieve activiteiten en vroegsignalering. We 
onderschrijven dit accent. Deze taken zijn, onder andere, neergelegd bij het CJG, bij uitstek de 
organisatie, maar ook de organisatie die het al (te) druk heeft.  
 



 
 

In afwachting van je reactie, met vriendelijke groet, 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein, 
 

 
R.J. de Folter 
Voorzitter 
 
 
 
 
cc Hans Erkens en Ben Kraal  
 
 
 
 
 
 
 
 


