
Uitleg tabel (peildatum gegevens: 5 augustus 2022) 

Het streven van CWS is om de doorlooptijden gemiddeld op zes maanden te krijgen. CWS heeft te 

maken met verschillende factoren die van invloed zijn op de doorlooptijden. De CWS legt veel 

nadruk op individuele afhandeling (maatwerk) van niet zelden complexe en omvangrijke dossiers. 

Hierbij worden ouders in de gelegenheid gesteld als ze dat willen om in een toelichtingsgesprek 

hun persoonlijke verhaal te vertellen. Het plannen van individuele gesprekken met de ouders vergt 

veel tijd. Ook omdat sommige ouders aangeven het gesprek wel te willen voeren, maar daartoe 

mentaal (nog) niet in staat te zijn. Tijdsverloop ontstaat ook omdat experts worden geraadpleegd 

of omdat ouders of hulpverleners meer tijd nodig hebben om gevraagde informatie aan te leveren. 

De combinatie van de hiervoor genoemde factoren draagt eraan bij dat de doorlooptijden, die dus 

per dossier kunnen variëren, op dit moment gemiddeld langer zijn dan gehoopt. 

De kleuren hebben de volgende betekenis: 

- Groen: advies + beschikking UHT geweest 

o Verzoek is daarmee afgerond voor de primaire fase. 

- Geel: advies geweest, nog geen beschikking UHT 

o Behandeling bij UHT. De CWS adviseert onafhankelijk. UHT beoordeelt dit advies 

op basis van de vergewisplicht. Uitgangspunt is dat het advies van de CWS leidend 

is en dat UHT conform het advies beschikt. Het kan voorkomen dat UHT nog 

verduidelijkende vragen stelt aan de CWS. 

- Blauw: ingetrokken 

o Een verzoek kan ingetrokken worden om diverse redenen; dat gebeurt wel altijd 

door de ouder. Daarvoor kunnen diverse redenen zijn, zoals een lopende 

bezwaarprocedure bij UHT of dat de benodigde informatie nog niet kan worden 

aangeleverd. Een aanvraag kan dan op een later moment opnieuw weer worden 

ingediend. 

- Geen arcering: in behandeling / on hold 

o Een verzoek dat on hold staat, heeft te maken met dat er nog geen integrale 

beoordeling is geweest voor de aanvrager. De CWS kan pas een aanvraag in 

behandeling nemen, als er een beschikking over de integrale beoordeling ligt. 

Doorlooptijden 

Daar waar een datum is ingevuld bij de kolom 'datum tweede verzoek', wordt dat als startdatum 

gebruikt voor de doorlooptijden te berekenen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het eerste verzoek te 

vroeg werd gedaan (er was nog geen integrale beoordeling gedaan) en dat het verzoek on hold 

was gezet totdat de beschikking er was; dan komt er een tweede datum. 


