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1

Inleiding

De vraag
De jeugdzorgregio’s Zeeland, West-Brabant West (hierna: WBW) en West-Brabant Oost (hierna:
WBO) willen gezamenlijk de JeugdzorgPlus voorzieningen door ontwikkelen en beter integreren in
het lokale zorglandschap. Zij willen onderzoeken welke stappen hiervoor nodig zijn en vragen aan
VanMontfoort om dit onderzoek uit te voeren.
De drie jeugdzorgregio’s achten een procesonderzoek nodig om deze ”door ontwikkeling” te
concretiseren. In het onderzoek moeten de volgende onderwerpen aan de orde komen:
1.

De wijze waarop JeugdzorgPlus beter geïntegreerd kan worden in het regionale
zorglandschap, als onderdeel van de keten;

2.

Hoe JeugdzorgPlus effectiever kan worden ingezet c.q. voorkomen kan worden;

3.

Welke wijze van inkoop en schaalgrootte het beste past bij de doelen die de drie regio’s
willen behalen;

4.

De mogelijkheden van de aanbieders om een contract af te sluiten op de schaal van de drie
regio’s.

De huidige contracten met de Jeugdzorgplus instellingen zijn afgesloten op de regio-grootte
Landsdeel Zuid. Deze contracten lopen per 1 januari 2020 af. Vanaf dat moment kunnen regio’s
zelf bepalen op welke schaal zij inkopen. Om tijdig, voor afloop van de huidige contracten, een
beslissing te kunnen nemen over de wijze van inkopen, vindt het onderzoek nu plaats.

Achtergrond van de vraag
De term JeugdzorgPlus wordt gebruikt voor gesloten jeugdhulp. Opname en verblijf van jeugdigen in
gesloten accommodaties is geregeld in de Jeugdwet. Het gaat om een zeer intensieve vorm van
residentiële jeugdzorg. Het betreft een 24-uurs opname op een gesloten behandelgroep waarbij,
indien nodig, aanvullende vrijheid beperkende maatregelen kunnen worden ingezet. De doelgroep
van JeugdzorgPlus bestaat uit jongeren met ernstige gedragsproblemen, vaak in combinatie met
een psychiatrische stoornis, een verstandelijke beperking en/of verslavingsproblematiek. In een
aantal gevallen gaat het ook om jongeren die (tegen zichzelf) in bescherming genomen moeten
worden, bijvoorbeeld in geval van loverboy problematiek. Een van de wettelijke voorwaarden voor
een machtiging gesloten jeugdhulp is dat de jeugdige zich onttrekt aan de noodzakelijke hulp of
behandeling.
De specialistische behandeling van de jongere op de groep is onderdeel van een bredere
begeleiding, met als doel om een perspectief voor de lange termijn te realiseren. Hierbij wordt
zoveel als mogelijk het netwerk van de jongere betrokken.
Er worden vier perspectieven onderscheiden:
-

Terug naar huis. Bij deze benadering is de inzet van gezinsinterventies om het gezin te
ondersteunen cruciaal;
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-

Zelfstandigheid. De behandeling richt zich in een zo vroeg mogelijk stadium op het aanleren
van vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen (budgettraining,
huishoudelijke vaardigheden, gezond eten, enz.);

-

Langer durende zorg en ondersteuning. De jongere gaat naar een pleeggezin of een
gezinshuis, indien nodig tijdelijk ondersteund door de JeugdzorgPlus instelling;

-

Vervolgvoorziening. De jongere gaat naar een instelling voor (L)VG, psychiatrie of een meer
open zorgvoorziening.

Bij de transformatie in 2015 zijn regionale uitgangspunten voor de doorontwikkeling van
Jeugdzorgplus geformuleerd1:
-

JeugdzorgPlus maakt onderdeel uit van het zorglandschap van de verschillende regio’s;

-

JeugdzorgPlus instellingen hebben een specifieke deskundigheid in het weer op gang
brengen van de ontwikkeling van kinderen binnen een veilige beschermde plek en zijn
daarmee een zeer belangrijke partner voor de regio’s;

-

Deze deskundigheid moet worden ingezet/betrokken bij de transformatie van het
zorglandschap en bij zorgtrajecten van jeugdigen in een vroeg stadium;

-

Binnen het zorglandschap moet kunnen worden geschakeld tussen een open (voorziening of
thuis) en een gesloten voorziening;

-

De benodigde ondersteuning wordt op maat geleverd en in de nabijheid van (het netwerk
van) de jeugdige;

-

Combi’s worden gemaakt tussen JeugdzorgPlus, systeemgerichte behandeling en een
actieve, sociaal brede integrale aanpak vanuit de gemeentelijke toegang;

-

Hierbij biedt JeugdzorgPlus het dwangkader waarbij vooral ook het nieuwe rechtsmiddel van
de voorwaardelijke machtiging veel meer kan worden ingezet aan de voorkant als stok
achter de deur;

-

De complexe problematiek van deze jeugdigen vraagt een andere (soms onorthodoxe)
aanpak die alleen werkt indien alle partijen rondom de jeugdige (sociaal domein breed)
gezamenlijk doorpakken;

-

Jongeren in JeugdzorgPlus komen veelal uit verstoorde systemen. Dat vraagt om een
intensieve en integrale aanpak, waarbij gemeente en JeugdzorgPlus aanbieder gezamenlijk
optrekken om obstakels weg te nemen in het gezin op het gebied van werk & inkomen,
schuldhulpverlening, maatschappelijke ondersteuning, afwezigheid van een sociaal netwerk,
veiligheid, onderwijs en huisvesting.

De jeugdzorgregio’s Zeeland, WBW en WBO hebben gezamenlijk geconstateerd dat de huidige
werkwijze en afspraken in de contracten niet gaan leiden tot de gewenste transformatie van
JeugdzorgPlus en een daadwerkelijke reductie van het aantal plaatsen2. Het druk zetten op reductie
leidt vooralsnog vooral tot onbegrip bij zorgaanbieders en transformatie blijft uit. Het gezamenlijke
pleidooi van de drie regio’s om de contractuele afspraken omtrent reductie los te laten, een pas op
de plaats te maken en gemaakte afspraken te heroverwegen op basis van inhoudelijke
afwegingen, werd tot voor kort niet of onvoldoende gedeeld op Landsdeel Zuid niveau.

1
2

Notitie Doorontwikkeling Jeugdzorgplus , Regio’s Zeeland, West-Brabant West, West-Brabant Oost
Notitie Doorontwikkeling Jeugdzorgplus , Regio’s Zeeland, West-Brabant West, West-Brabant Oost
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Dit maakt dat de regio’s Zeeland, WBW en WBO willen onderzoeken welke vorm en omvang van
inkoop beter zou passen bij de bedoelingen van de regio’s en daadwerkelijk zal leiden tot
transformatie.

1.3

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de aanpak van het onderzoek beschreven: we gaan dieper in op de
vraagstelling en geven onze visie daarop. Vervolgens beschrijven we onze werkwijze in dit
onderzoek. Hoofdstuk 3 geeft een inzicht in de achtergrond van de jongeren die in Jeugdzorgplus
geplaatst worden: we kijken kort naar de doelgroep en mogelijke risicofactoren. In paragraaf 3.2
wordt gekeken naar het aantal plaatsingen in 2017, zowel op landelijk niveau, op het niveau van
Landsdeel Zuid als per betrokken jeugdzorgregio.
In hoofdstuk 4 en 5 wordt de visie van de deelnemers aan het onderzoek weergegeven. In
hoofdstuk 4 beschrijven we wat de geïnterviewden en de deelnemers aan de verschillende
focusgroepen als knelpunten ervaren ten aanzien van (de transformatie van) Jeugdzorg plus.
Tijdens de interviews en in de focusgroepen hebben wij de deelnemers ook gevraagd naar de
gewenste veranderingen in de Jeugdzorgplus. In hoofdstuk 5 wordt de toekomstvisie van de
deelnemers weergegeven.
Hoofdstuk 6 behandelt de mogelijke scenario’s voor de financiering en de schaalgrootte van (de
inkoop van) Jeugdzorgplus. We beschrijven de verschillende financieringsvormen en gaan in op de
financieringsvormen die de verschillende deelnemers van de focusgroep Inkoop voor ogen hebben
voor de toekomst.
Tot slot geeft VanMontfoort in hoofdstuk 7 een aantal aanbevelingen voor de verdere transformatie
van Jeugdzorgplus. Het hoofdstuk begint met een aantal discussiepunten, gebaseerd op onze
bevindingen tijdens het onderzoek. In paragraaf 7.2 formuleren wij een aantal aanbevelingen voor
de toekomst.

vanmontfoort.nl

18011/AV/eg/6 november 2018

6

2

Aanpak

2.1

Inleiding

VanMontfoort wil de vraagstelling benaderen vanuit de inhoud en voegt daarom een belangrijk
vijfde perspectief toe dat uitdrukkelijk meegenomen is in dit onderzoek:
-

Het voorkomen van plaatsing in een JeugdzorgPlus instelling. Eventueel met behulp van een
voorwaardelijke machtiging, door intensief ambulant werken i.c.m. jeugd-GGZ en/of een
flexibel aanbod van shortstay/time-out.

VanMontfoort heeft drie (opeenvolgende) doelen voor het procesonderzoek geformuleerd:
1.

Er is overeenstemming over de inhoud van de transformatie;

2.

De samenwerking tussen de betrokken partijen is verbeterd;

3.

Er zijn scenario’s voor de bekostiging van JeugdzorgPlus.

2.2

Werkwijze

Feiten en Cijfers
We hebben de aantallen, duur, verblijfplaats(en), achtergrondvariabelen van de jongeren in
JeugdzorgPlus in de drie regio’s bestudeerd en afgezet tegen landelijke cijfers. Dit is noodzakelijk
voor het formuleren van een passend lokaal aanbod. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van
gegevens vanuit de Monitor JeugdzorgPlus, gegevens uit CBS Statline en gegevens van de
plaatsings-coördinatoren van de betrokken regio’s3.
Interviews
Om tot (contouren van) een lokaal transformatieplan in de drie regio’s te komen, is gezamenlijkheid
tussen gemeenten en aanbieders van belang. Daarom zijn we begonnen met individuele
gesprekken over de huidige dilemma’s en de gewenste situatie met de bestuurders van Almata en
Juzt, de programmamanager Jeugd van de regio Zeeland en de afdelingshoofden Sociaal
Domein/Jeugd van de gemeenten Bergen op Zoom en Breda, een kinderrechter, de bestuurders
van de gecertificeerde instellingen (Jeugdbescherming Brabant, Intervence, Leger des Heils en
William Schrikker Groep) en de Raad voor de Kinderbescherming. Een groot deel van de
geïnterviewden heeft ook deelgenomen aan de focusgroep Bestuur.
Focusgroep Inhoud
Met (beleids)medewerkers van Juzt en Almata, de gecertificeerde instellingen, de Raad voor de
Kinderbescherming, de gemeenten, de lokale teams4 en drie jeugdrechtadvocaten uit de regio
hebben we vervolgens de focusgroep Inhoud gevormd.

3

Jaarrapportage aanmeldingen 2017 gesloten Jeugdhulp Regio Zuid.
Waar we spreken over lokale teams bedoelen we ook jeugdteams, wijkteams of gebiedsteams. Het gaat om
de teams die namens de gemeente de toegang uitvoeren.
4
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Er zijn twee bijeenkomsten gehouden waarin de vijf perspectieven uitvoerig zijn besproken. Met de
deelnemers inventariseerden we de knelpunten waar zij tegenaan lopen bij ieder perspectief. We
vroegen hen ook om oplossingen te bedenken voor de problemen.
De inhoudelijke opbrengst van deze twee bijeenkomsten was het startpunt voor de focusgroep
Bestuur.
Focusgroep Bestuur
Met een deel van de bestuurlijke en beleidsmatige beslissers binnen de JeugdzorgPlus en een
kinderrechter, die wij bij de start van het onderzoek geïnterviewd hebben, hebben we verder
gesproken in de focusgroep Bestuur.
Tijdens deze bijeenkomst is besproken welke voorwaarden gerealiseerd moeten worden om de
transformatiedoelen en de uitkomsten van de focusgroep Inhoud te operationaliseren. Er is een
visie gevormd, het actuele beeld van de situatie is met elkaar gedeeld en er zijn ambities voor de
komende periode geformuleerd.
Focusgroep Inkoop
Om meer zicht te krijgen op de wijze van inkoop en schaalgrootte die het beste past bij de doelen
die de drie regio’s willen behalen, is er gesproken met ambtenaren en beleidsmedewerkers die de
inkoop van JeugdzorgPlus in de regio’s realiseren, aangevuld met controllers van Juzt en Almata.
Tevens zijn de mogelijkheden van de aanbieders om een contract af te sluiten op de schaal van de
drie genoemde regio’s nader besproken.
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3

Feiten en Cijfers

In dit hoofdstuk lichten we de doelgroep, de achtergrondkenmerken en de risicofactoren van de
Jeugdzorgplus jongeren nader toe. Ook kijken we naar de landelijke en regionale cijfers.

Feiten
3.1.1. Doelgroep
De doelgroep van Jeugdzorgplus bestaat uit jongeren met ernstige gedragsproblemen, vaak in
combinatie met een psychiatrische stoornis, een verstandelijke beperking en/of
verslavingsproblematiek. In een aantal gevallen gaat het ook om jongeren die (tegen zichzelf) in
bescherming genomen moeten worden, bijvoorbeeld in geval van loverboy problematiek. Een
wettelijke voorwaarde voor een machtiging gesloten jeugdhulp is het risico dat de jeugdige zich
onttrekt aan noodzakelijke hulpverlening.
Onderzoek 5 6 naar achtergrondkenmerken laat zien dat er ongeveer evenveel jongens als meisjes
gebruik maken van Jeugdzorgplus. Gemiddeld is een jeugdige 15 á 16 jaar oud bij opname. Meer
dan de helft van de jeugdigen functioneert op een beneden gemiddeld of lager intelligentieniveau.
Bijna alle jeugdigen hebben een verbrokkelde carrière van jeugdzorg achter de rug van gemiddeld
5 à 6 interventies7.
3.1.2. Risicofactoren
-

Op de voorgrond staan ernstige externaliserende problemen (85-98%), vaak gepaard gaand
met comorbide internaliserende problemen (42-67%). Gedragsproblemen kenmerken zich
door fysiek geweld, delict gedrag, spijbelen, weglopen en seksueel overschrijdend gedrag.
Internaliserende problemen kenmerken zich door angst, depressie en in mindere mate
zelfbeschadigend gedrag.

-

De meest voorkomende psychiatrische stoornissen zijn oppositional deficiant disorder
(ODD), conduct disorder (CD), attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), autisme
spectrum stoornissen (ASS) en hechtingsstoornissen.

-

Het gebruik van verdovende middelen is frequent (65%).

-

Een aanzienlijk deel (30%) van de jeugdigen heeft bij opname geen binding met school of
werk.

-

Meer dan de helft van de jeugdigen heeft traumatische gebeurtenissen meegemaakt.

-

Slechts bij 20% van de jeugdigen is het biologische gezin intact.

5

Vermaes, I.P.R., Konijn, C., Jambroes, T., & Nijhof, K.S. (2014). Statische en dynamische kenmerken van jeugdigen in
Jeugdzorgplus: Een systematische review. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53, 278-292.
6 Vermaes, I. P. R., Konijn, C., Nijhof, K. S., Strijbosch, E., & Van Domburgh, L. (2012). Monitor Jeugdzorgplus: Analysekader
van de wetenschappelijke onderbouwing en benuttingsmogelijkheden. Den Haag: ZonMw.
7 Dit betreft ook residentiele interventies voorafgaand aan de eerste plaatsing in Jeugdzorg Plus. Onderzoek uit 2015 liet zien
dat 1/3 van jongeren afkomstig is uit een andere residentiële voorziening of pleegzorg, direct voorafgaand aan eerste
plaatsing in JeugdzorgPlus. (Eenshuistra, R.M. Regterschot-von Lindheim, H.G. & Haspels, M.J.G (2015): Overgeplaatst
binnen de JeugdzorgPlus Een onderzoek naar verklarende factoren achter verschillen in overplaatsingen binnen
JeugdzorgPlusinstellingen. Amsterdam: PI-Research.)
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-

Veel voorkomende gezinsproblemen zijn: mishandeling, fysiek geweld tussen ouders,
opvoedingsonmacht, opvoedingsstress en individuele problematiek van ouders
(psychiatrische stoornissen en delinquentie).

-

Naast de gezinsproblemen verkeren veel jeugdigen (60%) in deviante vriendengroepen.

-

Ongeveer een derde van de meisjes heeft voor opname in Jeugdzorg plus in de prostitutie
gewerkt en heeft contacten met loverboys/pooiers.

3.1.3. Behandeling en begeleiding
Uitgangspunt is dat opname in een JeugdzorgPlus instelling niet langer duurt dan noodzakelijk, maar
wel zo lang als nodig is. De behandeling en begeleiding richten zich op de jongere zelf en op diens
omgeving, zodanig dat de jongere weer kan functioneren in de maatschappij. Opvoeding op de
groep, scholing en activiteiten maar ook individuele en gezinsgerichte behandeling zijn onderdeel
van het aanbod binnen de Jeugdzorgplus Instelling. Na de plaatsing vindt een perspectiefbespreking
plaats en wordt samen met de jongere bepaald op welk perspectief de behandeling zich richt. Dit
perspectief is bepalend voor de doelen en inhoud van de behandeling. Er worden zoals eerder
toegelicht vier perspectieven na plaatsing onderscheiden:
1.

Terug naar huis;

2.

Zelfstandigheid;

3.

Langer durende zorg en ondersteuning;

4.

Vervolgvoorziening.

Cijfers
3.2.1. Landelijke cijfers8
In 2017 werden in Nederland 1916 plaatsingen in de Jeugdzorg Plus gerealiseerd. Bij een kwart van
de plaatsingen is er geen maatregel van kinderbescherming. De ouders met gezag verzoeken dan
opname en de rechter geeft een machtiging gesloten jeugdhulp.

8

JeugdzorgPlus plaatsingsgegevens 2017
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Landelijk gaat het in 2017 om 1110 nieuwe, eerste plaatsingen van jongeren. De overige 806
plaatsingen is een herhaalde plaatsing of een overplaatsing.

Tabel 1. Landelijke cijfers

3.2.2. Landsdeel Zuid
In landsdeel Zuid9 zijn in 2017 in totaal 40610 jongeren in een Jeugdzorgplus instelling geplaatst.
Vanuit Landsdeel Zuid vinden weinig plaatsingen in de landelijk werkende specialistische
Jeugdzorgplus instellingen (6 op 84) of in een instelling buiten de regio (11 op 139) plaats. De
jongeren blijven in overgrote meerderheid in het landsdeel.
Van de 337 unieke plaatsingen (met unieke jongeren wordt bedoeld dat elke jongere één keer is
meegeteld uit het bestand dat is gebruikt voor de rapportageperiode 1 januari t/m 31 december
2017) werd 83% voor het eerst geplaatst en 17% voor een 2e keer of vaker.

9Gebaseerd

op gegevens uit de factsheet plaatsingsgegevens 2017. Goed om te vermelden dat er meerdere documenten
met verschillende cijfers bestaan. Voor de plaatsingen in Landsdeel Zuid zijn de gegevens gebaseerd op de factsheet van
Jeugdzorg Nederland.
10 Gebaseerd op de factsheet plaatsingsgegevens 2017, als een jongere twee keer is geplaatst, is zijn eerste plaatsing in
2017 niet per se een ‘nieuwe plaatsing’; het kan gaan om twee overplaatsingen
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Totaal aantal plaatsingen landsdeel Zuid 2017

57; 17%

280; 83%

Nieuw

Hernieuwd

Tabel 2. Landsdeel Zuid

3.2.3. Jeugdzorgregio’s1112
West Brabant West
In de jeugdhulpregio West Brabant West zijn in 2017 58 jongeren in een gesloten instelling
geplaatst. Het ging daarbij om 38 jongeren die in 2017 voor de eerste keer geplaatst werden en om
20 jongeren die voor de tweede keer of vaker geplaatst werden.

Tabel 3. cijfers West Brabant West
11

Hieronder vallen ook voogdijkinderen. Op grond van het huidige woonplaatsbeginsel komen zij voor rekening van de
regio, hoewel niet afkomstig uit deze regio. In 2020 komt het woonplaatsbeginsel voor voogdijkinderen te vervallen en kan
dit de aantallen beïnvloeden.
12 Gebaseerd op de jaarrapportage aanmeldgegevens 2017 gesloten jeugdhulp regio Zuid.

vanmontfoort.nl

18011/AV/eg/6 november 2018

12

West Brabant Oost
In de jeugdhulpregio West Brabant Oost zijn in 2017 39 jongeren in een gesloten instelling
geplaatst. Het ging daarbij om 31 jongeren die in 2017 voor de eerste keer geplaatst werden en om
8 jongeren die voor de tweede keer of vaker geplaatst werden.

Tabel 4. Cijfers West Brabant Oost

Zeeland
In de jeugdhulpregio Zeeland zijn in 2017 59 jongeren in een gesloten instelling geplaatst. Het ging
daarbij om 46 jongeren die in 2017 voor de eerste keer geplaatst werden en om 13 jongeren die
voor de tweede keer of vaker geplaatst werden.

Tabel 5. Cijfers Zeeland
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4

Knelpunten

Tijdens de interviews en de focusgroepen hebben we de deelnemers gevraagd naar knelpunten,
dilemma’s en/of belemmeringen die zij ervaren ten aanzien van (de transformatie van)
Jeugdzorgplus. Een inventarisatie van de knelpunten is nodig om in kaart te brengen waarom de
transformatiedoelen (nog) niet behaald zijn. Als de knelpunten die er zijn en die men ervaart
bekend zijn, kan gezocht worden naar een oplossing die deze knelpunten wegneemt en kan een
belangrijke stap gezet worden in de operationalisering van de transformatiedoelen.
In dit hoofdstuk worden de knelpunten die door de deelnemers tijdens de interviews en de
focusgroepen naar voren zijn gekomen, beschreven. We maken een onderscheid in de volgende
soorten knelpunten:
-

Algemene knelpunten

-

Knelpunten die met de transformatie samenhangen

-

Knelpunten die samenhangen met het voorkomen of uitvoeren van Jeugdzorg plus

4.1

Algemeen

Onvoldoende inhoudelijke regie en mandaat
Op twee manieren ontbreekt het aan regie. Er is geen beleidsmatige regie op het operationaliseren
van de transformatiedoelen. Er is daarnaast geen inhoudelijke regie op de manier waarop
Jeugdzorgplus ingebed is in een totaal aanbod. Het ontbreekt bovendien aan mandaat bij
bijvoorbeeld beleidsambtenaren van gemeenten vanuit bestuurders of vanuit de andere
gemeenten in de jeugdzorgregio om de transformatiedoelen te operationaliseren.
De vierjaarlijkse verkiezingen hebben ook invloed op de transformatie. In het laatste jaar voor de
verkiezingen wordt niet meer zoveel ondernomen (‘niet over je eigen graf heen willen regeren’). En
het eerste jaar na de verkiezingen gebeurt er ook niet veel, omdat de nieuwe wethouder eerst nog
in het onderwerp moet komen.
Angst
Opgemerkt wordt dat men moet durven om niet te behandelen, maar om met het praktische
perspectief van de jongere aan de slag te gaan: ‘hen te leren met het normale leven om te gaan’.
Op dit moment wordt daar vaak niet voor gekozen vanwege angst voor wat er mis zou kunnen
gaan. Het ontbreekt momenteel aan een gezamenlijk risico dragen en de daarvoor benodigde
rugdekking vanuit de gemeente en de politiek.
Bureaucratie
De bureaucratie werkt belemmerd. Jeugdzorgplus instellingen moeten aan veel (landelijke) normen
en (kwaliteits)kaders voldoen. Dit wordt als een belemmering ervaren. De gemeenten en de
Jeugdzorgplus instellingen zouden gezamenlijk op moeten treden tegen de door de (Rijks) overheid
opgelegde bureaucratie, dat kunnen de Jeugdzorgplus instellingen niet alleen.
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Geen eenduidige visie
Een aantal geïnterviewden vraagt aandacht voor het ontbreken van een eenduidige visie, van
standaarden, taxatie-instrumenten, protocollen en werkwijzen voor de doelgroep van Jeugdzorgplus.
Men spreekt niet één taal en daardoor wordt de ‘hokjesgeest’ bevorderd. Er is geen sprake van
een “traject- of ketenaanpak”. Ieder houdt een eigen werkwijze aan.
Men ervaart bovendien dat de diverse Jeugdzorgplus instellingen veel verschillen van elkaar. Er is
geen eenduidigheid in aanpak en bedrijfsvoering waardoor beleidsmakers niet weten waar ze aan
toe zijn.
Geen beschikbare jeugdzorgprofessionals
Het wordt, met name in Zeeland, lastiger om (ervaren) jeugdzorgprofessionals aan te trekken en te
behouden. Terwijl het met het oog op de complexiteit van de doelgroep juist essentieel is om
continuïteit van de begeleiding te waarborgen. Dit geldt zowel voor ambulante hulpverleners als
voor groepsbegeleiders binnen de JeugdzorgPlus instellingen. Daar speelt met name het vraagstuk
van veiligheid een rol door de vele wisselingen in personeel en de (langdurig) openstaande
vacatures.
Afstand
De Jeugdzorgplus locaties staan ver weg van de maatschappij. Ze liggen letterlijk afgelegen. Het
wonen op dergelijke (geïsoleerde) groepen heeft niet altijd een positief effect op jongeren: er lijkt
daardoor sprake van twee werelden.
Mindset
Als er in een casus eenmaal gesproken is over “gesloten” plaatsing, dan is het moeilijk daarvan los
te komen. Daarnaast is het moeilijk om af te wijken van de gebaande paden en ligt de focus op wat
de jongere allemaal niet kan in plaats van wel kan.
Tijd
Men ervaart onvoldoende tijd om wezenlijke veranderingen door te voeren. ‘Wanneer je iets anders
gaat doen of opnieuw gaat invoeren, weet je pas over minimaal drie jaar of iets ook daadwerkelijk
werkt’. Dit is lastig. Men wenst direct resultaat en wil direct weten of een verandering nuttig is en de
investering in tijd en geld waard is.

4.2

Transformatie

Er zijn zoals in paragraaf 1.2 besproken negen regionale uitgangspunten geformuleerd ten aanzien
van de hulp aan de “Jeugdzorgplus jongeren”. De meeste geïnterviewden geven aan dat deze
uitgangspunten in de praktijk niet of onvoldoende uit de verf komen. Het ontbreekt onder andere
aan operationalisering van de uitgangspunten, eenduidige regie en gerichte investering in
menskracht en aan (financiële) middelen. De volgende belemmeringen zijn expliciet genoemd:
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Samenwerking
De beoogde samenwerking en omkering in de transformatie is tot nu toe onvoldoende van de
grond gekomen. Het ontbreekt aan een stevige vertrouwensbasis tussen gemeenten en
jeugdhulpaanbieders en tussen jeugdhulpaanbieders onderling. De contacten met gemeenten
worden door jeugdzorgaanbieders als ‘money driven’ ervaren. Uiteindelijk zijn de financiële kaders
maatgevend en niet de operationalisering van de transformatie-uitgangspunten, zo geven de
geïnterviewden aan. Daarnaast is de reputatie van de lokale teams niet overal goed: men ervaart
een gebrek aan inhoudelijke kennis en handelingsverlegenheid ten aanzien van deze groep
jongeren. Niet ieder lokaal team beschikt over (voldoende) specialistische kennis van de groep
jongeren die mogelijk in aanmerking komt voor een plaatsing in Jeugdzorgplus. Dit kan leiden tot
handelingsverlegenheid: men weet niet wat er met de jongere moet gebeuren en wacht (te lang)
met het ondernemen van actie/het inzetten van (gespecialiseerde) hulp.
Regionale verschillen tussen de verschillende Veilig Thuis organisaties of onduidelijkheid over wat
Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming doen, bevorderen de samenwerking ook niet.
Rol van de gemeenten
De vereiste samenwerking tussen gemeenten maakt werken vanuit één visie lastig. Er moet met
veel gemeenten met verschillende visies worden afgestemd: met Landsdeel Zuid of ten minste per
jeugdzorgregio. Hierdoor is het lastig om over visie op de lange termijn te denken en worden er
veel ad hoc beslissingen genomen.
Sinds de transformatie hebben jeugdzorgprofessionals en zorgaanbieders te maken met de
afdeling Inkoop of contractmanagement van de gemeente(n)13. Deze afdelingen bepalen niet welke
jongere waar geplaatst wordt, maar met name de deelnemers aan de focusgroep Inhoud hebben
het idee dat dit wel het geval is. Dit, terwijl de medewerkers van deze afdelingen volgens hen geen
inhoudelijke kennis hebben en niet op de hoogte zijn van de problematiek van de jongeren en de
hulpverlening die daar het beste bij past. Inkoop of contractmanagement is (slechts) een middel om
het beleid uit te voeren.
Toenemende vraag
De deelnemers aan het onderzoek hebben de indruk dat de (vraag naar) zorg zowel aan de
“voorkant” als de “achterkant” groeit. Aan de voorkant omdat jeugdhulpprofessionals in de wijken
werken en daardoor sneller gevonden worden. Zij pakken veel vragen op, vragen die voorheen niet
bij de jeugdhulp terecht kwamen. Dit werkt contraproductief ten opzichte van de doelstellingen van
de transformatie. De beoogde “eigen kracht” wordt gedempt in plaats van bevorderd. De vraag is
bovendien of alle problemen wel oplosbaar zijn. Tegelijkertijd neemt de vraag aan de achterkant,
naar gespecialiseerde jeugdhulp (zoals Jeugdzorgplus), niet af.

4.3

De vier perspectieven

Tijdens de opname in Jeugdzorgplus vindt een perspectiefbespreking plaats en wordt in
samenspraak met de jongere bepaald aan welke perspectief er gewerkt gaat worden: terug naar
13

Dit is in de gemeenten en jeugdzorgregio’s verschillend georganiseerd. Dit kan een afdeling van de gemeente zijn, maar
ook onderdeel van een bedrijfsvoering organisatie binnen de jeugdzorgregio.
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huis, werken aan zelfstandigheid, langdurige zorg of een (kortdurende) vervolgvoorziening. Ten
aanzien van elk van deze perspectieven ervaren de deelnemers aan de focusgroep Inhoud
problemen in de uitvoering.
Tijdens de bijeenkomsten met de focusgroep Inhoud hebben de deelnemers deze knelpunten en
belemmeringen gezamenlijk geïnventariseerd.
1.

Terug naar huis

Te veel gestuurd op terug naar huis
De deelnemers aan de focusgroep Inhoud vinden rechters te veel op korte trajecten sturen,
bijvoorbeeld door het afgeven van een korte (spoed)machtiging. De deelnemers hebben de
ervaring dat een machtiging van zes maanden betekent dat een jongere slechts zes weken heeft
om aan zijn of haar perspectiefdoelen te werken: na zes weken vindt namelijk pas de
perspectiefbespreking plaats en drie maanden voor de afloop van de machtiging moet er alweer
een eventuele verlenging gevraagd worden. In de eerste zes weken wordt er dus nog niet gewerkt
aan het perspectief van de jongere met een daarop gerichte behandeling en op het moment dat
een verlenging van de machtiging aangevraagd moet worden is vaak nog niet duidelijk waar de
jongere staat in zijn behandeling en wat hij of zij nog nodig heeft, al dan niet binnen een gesloten
instelling.
De deelnemers aan de focusgroep Inhoud hebben de indruk dat vanuit financieel oogpunt door de
gemeente gestuurd wordt op zo snel mogelijk terug naar huis, terwijl de jongere wellicht gebaat is
bij een langere behandeling waardoor de kans op een terugval en een mogelijk hernieuwde
plaatsing ook verkleind wordt.
Te weinig gebruik van voorwaardelijke machtiging 14
Er is te weinig kennis bij jeugdhulpprofessionals over de voorwaardelijke machtiging en de
mogelijkheden die deze biedt, waardoor de voorwaardelijke machtiging niet of nauwelijks wordt
ingezet. Men geeft aan dat het aanvragen van een voorwaardelijke machtiging procedureel gezien
ingewikkelder is. Hierbij speelt ook de onbekendheid met de procedure een rol. Ook kost het
werken met een voorwaardelijke machtiging meer tijd dan een definitieve gesloten machtiging.
Jeugdbeschermers zouden daardoor vaker kiezen voor een definitieve machtiging: het stellen van
de voorwaarden en het toezien op de naleving ervan is meer werk en kost meer tijd dan het
gesloten plaatsen van een jongere.
Te weinig verandering in eigen netwerk
Het gezin en het netwerk zijn tijdens de plaatsing te weinig veranderd waardoor het voor de
jongere moeilijker is om terug te keren. Ook verwachten ouders vaak een geheel veranderde
jongere terug te krijgen, terwijl ouders daar zelf ook een aandeel in hebben. Tevens speelt het een
rol dat een jongere soms lang niet thuis heeft gewoond vóór de plaatsing in Jeugdzorgplus.

14

De voorwaardelijke machtiging kan, kort samengevat, worden verleend wanneer de ernstige belemmering in de
ontwikkeling naar volwassenheid alleen buiten de opvang kan worden afgewend door het stellen en naleven van
voorwaarden en aan de rechter een hulpverleningsplan wordt overhandigd. Dat plan bevat een omschrijving van de
voorwaarden en het toezicht daarop en een omschrijving van de jeugdhulp die zal worden ingezet. Het plan wordt opgesteld
door de jeugdhulpaanbieder die deze jeugdhulp zal bieden samen met de jeugdhulpaanbieder die bereid is de jongere op te
nemen in de gesloten accommodatie als de jongere de voorwaarden niet naleeft.

vanmontfoort.nl

18011/AV/eg/6 november 2018

17

Geen aansluitende methodieken
Er is vaak een te groot gat tussen de structuur van de Jeugdzorgplus instelling en het gezin. De
methode van Jeugdzorgplus is anders dan de methode van de aansluitende hulpverlener. Dit moet
beter op elkaar aansluiten.
Onderwijs
Er is binnen de JeugdzorgPlus instellingen niet op alle onderwijsniveaus onderwijs beschikbaar
waardoor het onderwijs onvoldoende aansluit bij een deel van de geplaatste jongeren. Dit alles
vergroot de kans op een terugval.
2.

Zelfstandigheid

Vervolg op JeugdzorgPlus
Het vervolg op een plaatsing in een JeugdzorgPlus instelling naar zelfstandigheid is problematisch.
Een geschikte vervolgvoorziening is vaak niet (tijdig) voor handen. Er zijn bij alle
jeugdzorgaanbieders wachtlijsten en het ontbreekt aan voldoende passende vervolgvoorzieningen,
zoals begeleide kamertraining of begeleid wonen. Men geeft aan dat deze de laatste jaren juist zijn
afgebouwd.
3.

Langer durende zorg en ondersteuning

Meer weekend en/of (netwerk)pleeggezinnen
Er is een grote behoefte aan meer goed gescreende weekend (netwerk)pleeggezinnen en
gespecialiseerde gezinshuizen. Daarnaast is er een groot risico op overbelasting van de
pleeggezinnen/gezinshuizen die er zijn. Als gevolg daarvan moet men opgeven en wordt de
jongere weer overgeplaatst. Dit veroorzaakt faalervaringen bij de jongeren.
Leeftijd te hoog
Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om kinderen van acht jaar en ouder geplaatst te krijgen in een
pleeggezin/gezinshuis. Omdat de pleeggezinnen deze kinderen te ingewikkeld vinden, zijn ze niet
beschikbaar. Het kost te veel tijd om hierop te wachten, dus onderzoekt men deze optie niet eens
meer. Bijzonder opvallend is dat benoemd wordt dat via NIDOS alleenstaande minderjarige
vluchtelingen wel redelijk eenvoudig een pleeggezin zouden vinden. Als verklaring hiervoor wordt
genoemd dat er bij minderheidsgroepen veel gemeenschapsgevoel is waardoor er meer
beschikbare pleeggezinnen zijn.
4.

Vervolgvoorziening

Terughoudendheid van de jeugdhulpaanbieders
Contra-indicaties worden te strak gehanteerd voor de reguliere open jeugdhulp: drugsgebruik,
inkomenseisen, dagbesteding. Door zo strikt aan de voorwaarden vast te houden, is het heel
moeilijk om een jongere die uit een gesloten instelling komt, in een vervolgvoorziening te plaatsen.
Wachttijden (vervolg)hulpverlening
Het duurt te lang voordat de ambulante hulpverlening of de benodigde (individuele) therapie
opgestart kan worden, met alle risico’s (bijvoorbeeld escalatie) van dien. Tijdens de plaatsing is
een intensievere aanpak of andersoortige hulpverlening vaak niet mogelijk door de interne
wachtlijsten, waardoor de gewenste (gedrags-)verandering niet tot stand komt. Ook voor
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diagnostiek zijn er wachtlijsten. Als de Jeugdzorgplus instelling de expertise zelf niet in huis heeft en
deze moet inkopen, kost dat ook tijd. Ook hier speelt de financiering een (negatieve) rol. Door de
beperkte financiering kan geen brede expertise ingekocht worden door de instellingen. Er moeten
daardoor keuzes gemaakt worden in welke expertise er in huis is.
Probleem is daarbij dat men bij de start van de plaatsing in een Jeugdzorgplus instelling nog niet
altijd weet wat de jeugdige nodig heeft en welke vervolgstappen er gezet moet worden. Men weet
op dat moment niet hoe lang de plaatsing duurt, wat de jongere en zijn gezin kunnen leren en hoe
snel ze dit oppakken. Het ‘alvast’ plaatsen op een wachtlijst voor vervolghulpverlening is daardoor
niet goed mogelijk en werkt bovendien wachtlijst vervuilend.

4.4

Voorkomen van een plaatsing

We hebben de deelnemers ook gevraagd naar de dilemma’s en belemmeringen die zij zien ten
aanzien van het door VanMontfoort aan het onderzoek toegevoegde uitgangspunt ‘het voorkomen
van een plaatsing’.
Te laat ingrijpen
Volgens de deelnemers aan de focusgroep Inhoud zijn de jongeren die uiteindelijk geplaatst
worden in een JeugdzorgPlus instelling (en hun gezinnen) in een vroeg stadium herkenbaar.
Signalen en risicofactoren kunnen eerder herkend, erkend en opgespoord worden waardoor
adequate specialistische hulp eerder kan starten. Dit vereist voldoende kennis bij de lokale teams
èn samenwerking met de JeugdzorgPlus instellingen. Daar ontbreekt het op dit moment aan
waardoor hulp soms te laat op gang komt. ‘het is een locomotief waar steeds een wagonnetje aan
wordt geplakt.’
De lokale teams werken veelal op basis van ‘stepped care’: getrapte zorg. Beginnen met zo licht
mogelijke hulp en pas opschalen indien nodig zodat eigen verantwoording en eigen kracht van de
gezinnen wordt bevorderd. Het gevolg hiervan is dat gespecialiseerde hulp op maat (matched
care) niet wordt overwogen of wordt uitgesteld. Gezinnen met complexe problemen worden
daardoor niet in één keer goed geholpen. Veel jeugdigen en hun ouders met ernstige problemen
ervaren dit als ‘pappen en nathouden’. Pas als er sprake is van zeer ernstige problemen wordt
gespecialiseerde hulp ingeschakeld. De problemen zijn dan vaak zo zorgelijk geworden dat
jongeren via crisisplaatsingen of spoedplaatsingen in de Jeugdzorg Plus terecht komen. Vaak is
‘weglopen door de jongere’ de aanleiding voor hulpverleners en ouders om op te schalen.
Opvallend is dat het aantal JeugdzorgPlus plaatsingen op verzoek van de ouders in de onderzochte
regio’s 15% hoger is dan het gemiddelde in het hele land. Voor veel geïnterviewden was dit nieuwe
informatie. De oorzaak is lastig te achterhalen. Aan de plaatsing van een jongere in een
JeugdzorgPlus instelling is meestal een zeer problematische fase vooraf gegaan. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat als de crisis bezworen is, een adempauze gewenst is. Die adempauze kan
bereikt worden door een plaatsing in een Jeugdzorgplus instelling. Een begrijpelijke reactie, maar dit
kan contra- productief blijken te zijn voor de terugkeer of doorplaatsing van de jongere.
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Bij Jeugdzorgplus betrokken hulpverleners en rechters voelen zich regelmatig onderdeel van een
systeem dat kinderen en jongeren uitsluit in plaats van helpt. Zij werken in sommige gevallen
noodgedwongen mee aan een plaatsing in Jeugdzorg plus omdat er op dat moment een crisis is en
er geen andere hulp mogelijk is, volgens de betrokken hulpverleners. Terwijl ze veel liever in een
vroeger stadium aan alternatieven hadden willen werken.
Te late diagnostiek
Het komt regelmatig voor dat pas tijdens de plaatsing in een JeugdzorgPlus instelling voor het eerst
een volledig(er) beeld van de jongere en zijn gezin ontstaat doordat er een professionele
anamnese en diagnostiek plaatsvindt. Dit betekent dat bij het besluit tot plaatsing in Jeugdzorg Plus,
een hele ingrijpende en dure maatregel, niet vaststaat dat dit ook de meest geëigende oplossing is.
Voordat er een zwaar middel als Jeugdzorgplus ingezet wordt, moet eerst onderzocht worden wat er
daadwerkelijk aan de hand is met de jongere en wat er nodig is. De jongere moet gedurende dit
onderzoek niet ‘maar alvast gesloten geplaatst worden.’
Bij plaatsing van een jongere in Jeugdzorg Plus is weliswaar (wettelijk) verplicht dat een
instemmingsverklaring van een onafhankelijke gedragsdeskundige wordt overlegd, maar aan de
effectiviteit, onafhankelijkheid en kwaliteit daarvan wordt door een aantal geïnterviewden getwijfeld.
Ook de grote prijsverschillen voor een dergelijk onderzoek tussen de gedragsdeskundigen roepen
vragen op.
Gebrek aan kennis bij gemeenten en hulpverleners
Volgens een aantal deelnemers van de focusgroep Inhoud zijn gemeenten zijn onvoldoende op de
hoogte van het werkveld. Men vindt het zorgelijk dat op beleidsniveau de vereiste kennis ontbreekt.
Hierdoor wordt een Jeugdzorgplus plaatsing te snel of juist te laat ingezet. Kennis van het hele palet
aan hulpverleningsvormen voorafgaand aan Jeugdzorgplus is een vereiste.
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5

Toekomstvisie

Tijdens de interviews en in de focusgroepen hebben wij met de deelnemers uitgebreid gesproken
over de gewenste veranderingen in de Jeugdzorgplus. We hebben de deelnemers gevraagd naar
hun toekomstvisie, hun wensen en hun ambities voor de operationalisering en verwezenlijking van
de transformatie van Jeugdzorgplus.
Ook hebben we de deelnemers gevraagd naar innovatieve ideeën om de transformatie
daadwerkelijk te laten plaatsvinden.

5.1

Ambities

Trajecten in plaats van plaatsingen
Op basis van diverse onderzoeken zijn risicofactoren bekend van jongeren die in Jeugdzorgplus zijn
geplaatst. Breng deze risicokinderen en gezinnen eerder in kaart, zodat snel duidelijk wordt wat er
met dit kind en/of het gezin aan de hand is. Dit kan door meer te investeren in vraagverkenning
door de lokale teams en inzet van diagnostiek. Start vervolgens met een gezamenlijk traject met de
jongere, de ouders, het netwerk en de betrokken professionals om aan de problemen te werken.
Betrek bij deze gezinnen direct bij de start de expertise van Jeugdzorgplus en bepaal gezamenlijk
het proces en het perspectief, na een uitgebreide anamnese. Het is helpend om ‘de achterkant
naar de voorkant te halen’ door een Jeugdzorgplus medewerker eerder in het proces mee laten
kijken of om consultatie te vragen. Op die manier kan eerder bepaald worden of er reden is om
Jeugdzorgplus in te zetten of dat andere middelen toereikend (kunnen) zijn. Zet indien noodzakelijk
binnen zo’n traject een opname in Jeugdzorg plus in als “time-out’’ op het moment dat dit nodig is.
(bijvoorbeeld door Civiel Traject Beraad).
Leg regie en mandaat voor besluiten binnen dit traject bij één persoon/partij waaraan alle
betrokkenen zich committeren. Ook de gemeente zou een dergelijke rol kunnen spelen.
Bij het te bepalen traject is het belangrijk om buiten de gebaande paden en de standaard
instellingen te kijken en maatwerk voor iedere jongere en zijn of haar systeem te realiseren. Het
gaat telkens om een concreet en praktisch perspectief voor de jongere en zijn of haar gezin.
De overstap naar een andere organisatie moet goed begeleid worden en de overdracht moet goed
en zorgvuldig zijn. Er moet een periode zijn met begeleiding door beide organisaties. Ook op- en
afschaalmogelijkheden zonder dat er doorgeplaatst moet worden naar een andere organisatie
heeft de voorkeur. Dit zorgt voor zo min mogelijk veranderingen, bijvoorbeeld door behoud van de
mentor. De zorg valt allemaal binnen hetzelfde traject.
Jeugdzorgplus is bovendien geen eindstation en het proces van een jongere is niet lineair. Daarom
moet Jeugdzorgplus flexibeler worden ingezet, soms eerder in het traject en soms pas later. Dat het
proces niet lineair is, maakt ook dat sommige jongeren weer terugvallen in hetzelfde gedrag en
weer in een Jeugdzorgplus instelling geplaatst worden.
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Gedeelde verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid moet gedeeld worden. Expertise-overleggen tussen “voor- en achterveld”
zijn belangrijk en er moet meer face to face contact tussen de verschillende hulpverleners komen:
‘ga vanaf de start van de hulpverlening met alle jeugdhulpaanbieders om de tafel. Je bent samen
verantwoordelijk voor het traject.’
Vaste, periodieke overleggen kunnen hierbij helpen. Bespreek bijvoorbeeld alle uitstromers uit de
Jeugdzorgplus in deze overleggen, bijvoorbeeld vanaf het moment van de perspectiefbespreking.
Betrek hierbij alle jeugdhulpaanbieders uit de regio om samen te zoeken naar de beste oplossing
en de juiste vervolgplek. Als er te veel jeugdhulpaanbieders zijn, zorg dan voor een zorgcombinatie
of een expertiseteam.
Stabiliseren en normaliseren is voldoende
Bepaal voor iedere jongere welke doelen behaald moeten worden, waarbij het stabiliseren van de
situatie en het normaliseren van het gedrag de basis is. Niet elke jongere heeft behandeling voor
zijn problemen nodig. Belangrijk is de basis (om te kunnen participeren in de samenleving) op orde
te krijgen; deelname aan het ‘gewone’ leven.
Strenger aan de poort
Jeugdzorgplus zou meer zelf moeten aangeven dat ze een jongere niet opnemen, omdat hij of zij
niet thuishoort in een gesloten instelling en er mogelijk alternatieve hulpverlening is. Jeugdzorgplus
instellingen mogen een jongere weigeren omdat opname wellicht meer schade kan toebrengen
dan dat het goed zal doen voor diens specifieke problematiek. De vraag is wel wat er met deze
jongere moet gebeuren als meerdere Jeugdzorgplus instellingen opname weigeren en er wel een
gesloten machtiging ligt.
Kleinere groepen op maat
Voor jongeren die aangewezen zijn op Jeugdzorgplus is het belangrijk dat ze in kleinere groepen
verblijven, waarbij het hulpaanbod op maat is. Dat kan behandeling voor de problemen zijn, maar
ook leren om deel te nemen aan het ‘gewone leven’.
Dagbesteding
Zorg te allen tijde dat de jongere een ingevulde dagbesteding heeft, voor tijdens en na de
plaatsing. Ook als deze niet tot het standaardpakket van de instelling behoort.
Imago JeugdzorgPlus
Het is belangrijk dat Jeugdzorgplus een positiever imago krijgt. Dit kan gerealiseerd worden door
bepaalde woorden als ‘eindstation’ en ‘gesloten jeugdzorg’ niet langer te gebruiken en bij de
transformatie andere woorden te introduceren. JeugdzorgPlus is een behandelmethode en wordt
onderdeel van een traject. Dit mag echter niet inhouden dat het karakter van vrijheidsbeneming
wordt verbloemd. De wet spreekt van gesloten jeugdhulp. Zodra een jeugdige de vrijheid wordt
ontnomen moet dit expliciet genoemd worden en moet er gewerkt worden op basis van de rechten
van de jeugdige en zijn of haar ouders.
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Hulpverleningsaanbod vergroten
Er dient meer hulpverleningsaanbod te zijn en dit moet ook direct beschikbaar zijn in de regio. Te
denken valt daarbij aan voorzieningen voor zelfstandigheidstrainingen, crisisopvangplekken,
voorzieningen voor orthopsychiatrie en gespecialiseerde gezinshuizen. Zodat er tijdig met de
hulpverlening gestart kan worden.
5.1.1. Voorwaarden voor ambities
Voor het bereiken van de ambities zijn er voorwaarden. De volgende worden benoemd:
Financiële ruimte
De afbouw van het aantal bedden in de Jeugdzorgplus en daarmee het budget maakt ook dat er
krapte komt in de financiën bij de betreffende aanbieders en dat dit leidt tot reorganisatie. Hierdoor
wordt het heel lastig om innovatie in te zetten omdat de energie en het budget primair op andere
zaken gericht is. Er moet geld vrijgemaakt worden/geïnvesteerd worden om de ambities in de
praktijk te kunnen brengen.
De financiën houden zowel de Jeugdzorgplus aanbieders als de gemeenten met elkaar in de greep.
Het is duidelijk dat met de transitie de jeugdhulp met een forse korting naar de gemeenten is
gekomen en dat er minder geld beschikbaar is dan in het oude stelsel. Met dit gegeven zal de
transformatie toch vormgegeven moeten worden.
Ruimte voor professionals
Geef professionals de ruimte om daadwerkelijk onorthodoxe oplossingen te verzinnen en uit te
voeren. Geef professionals vanuit de instelling en de gemeente die buiten gebaande paden denken
en werken, rugdekking. Ook als het mis (dreigt) te gaan.
Afspraak is afspraak
Zoals eerder vastgesteld: de regie en het mandaat komt bij één persoon of partij te liggen. Zij
werken uiteraard in goed overleg, maar hebben een doorslaggevende stem bij besluitvorming. Er
kan dus niet door samenwerkende partners zonder toestemming worden afgeweken.

5.2

Innovaties

Er zijn al een aantal initiatieven genomen die veelbelovend zijn. Met name worden genoemd het
expertteam in Zeeland, Thuis Best (Almata) en Civiel Beraad in Den Bosch. Ook heeft Juzt
aangegeven acht plaatsen Jeugdzorgplus te willen omzetten naar andere hulpverleningsvormen
door per jongere te bekijken welke alternatieven er mogelijk zijn. Daarnaast geven de deelnemers
uit de focusgroep Inhoud aan dat organisaties graag alternatieven willen ontwikkelen of willen
inzetten, zoals Treatment Foster Care Oregon (TFCO), Multi Family Therapy (MFT), Verder Thuis
of Jouw Ingebrachte Mentor (JIM).
5.2.1. Ideeën vanuit focusgroep Inhoud
Tijdens de beide bijeenkomsten van de focusgroep Inhoud hebben de deelnemers een heleboel
innovatieve ideeën geopperd om de problemen die zij nu ervaren met Jeugdzorgplus op te lossen.
We hebben de deelnemers daarbij expliciet gevraagd om “out of the box” te denken, om juist de
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geijkte oplossingen links te laten liggen en te zoeken naar minder voor de hand liggende
oplossingen. De voornaamste ideeën worden hieronder beschreven:
-

Twee pleeggezinnen die samen één pleeggezin ‘draaien’; dit betekent dat de zorg voor een
of meerdere jongere(n) die uit een Jeugdzorgplus instelling komen, gedeeld wordt door twee
pleeggezinnen om zo de belasting te verdelen.

-

De mentor wordt de ‘pleegouder’; de mentor die de jongere begeleid heeft tijdens het verblijf
in de gesloten instelling, blijft de jongere na zijn of haar vertrek intensief begeleiden. Of dat
nu thuis is, in een pleeggezin of in een vervolgvoorziening.

-

Pleegouder in het gezin. Een gespecialiseerde pleegouder/hulpverlener die IN het gezin van
afkomst van de jongere komt wonen.

-

‘Harde Kern Aanpak’ in het civiele traject. Deze methode uit het jeugdstrafrecht zou kunnen
werken voor jongeren met ernstige problematiek die in aanmerking komen voor een gesloten
plaatsing. Een civielrechtelijke maatregel thuis in plaats van opsluiten.

-

Voorwaardelijke machtiging voor de ouders. Ouders moeten “gedwongen” worden om zelf
ook hulpverlening aan te gaan. Hiervoor moet wellicht nog een methode ontwikkeld worden
of men kan denken aan een gezinsopname. Naleving van de voorwaarden is hierbij
essentieel.

-

Jeugdzorgplus expertise. De lokale teams moeten heel eenvoudig gebruik kunnen maken van
de Jeugdzorgplus expertise.

-

Opheffen van Jeugdzorgplus. Door opheffing wordt men gedwongen om naar alternatieven te
zoeken, zoals zeer gespecialiseerde pleeggezinnen, zoals Treatment Foster Care Oregon
(TFCO). In het programma TFCO wordt een jongere individueel geplaatst bij speciaal
getrainde opvoedouders. Het doel is om de jongere te versterken in adequate sociale
vaardigheden, het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen en het aangaan van
gezonde relaties. Tijdens de plaatsing wordt intensief samengewerkt met de ouders, de
school, de betrokken jeugdreclasseringswerker en/of jeugdbeschermer.

-

Functie jeugdbeschermer uitbreiden. De jeugdbeschermer wordt de casusregisseur en doet
alles. Hij of zij is regisseur én ambulant hulpverlener. Dat voorkomt veel verschillende
hulpverleners en steeds nieuwe gezichten voor de jongere. Alleen GGZ en Jeugdzorgplus zijn
aparte disciplines. Dit vereist een lagere caseload van de jeugdzorgprofessional.
Tijdrovende overleggen zijn hierdoor niet meer nodig. Vraag blijft wel in hoeverre de kwaliteit
gewaarborgd kan worden.

-

Ervaringsdeskundigen inzetten. Mensen die zelf in de gesloten hulpverlening gezeten
hebben, kunnen mogelijk beter aansluiten bij de jongeren. Denk aan een buddy systeem.
Geharde ervaringsdeskundigen bereiken wellicht meer effect dan een hulpverlener met een
voorzichtige aanpak.

-

Systeemtherapie inzetten; gedurende de gesloten plaatsing wordt er meteen gestart met
systeemtherapie voor het hele gezin. Na de plaatsing gaat dezelfde behandelaar door met
de therapie. Ook blijft de mentor van de Jeugdzorgplus betrokken bij de nazorg. Daar moet
tijd/ruimte in diens caseload voor gemaakt worden. De ambulant hulpverlener van
bijvoorbeeld Almata heeft een caseload van 20 bedden en daardoor geen ruimte om
daarnaast nog jongeren thuis te begeleiden. De therapie moet zich richten op de
verandering binnen het gezin en de draagkracht van het gezin en de omgeving, bijvoorbeeld
met behulp van speciale therapieruimtes op locatie voor het voortzetten van de therapie.
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-

Ruimere vergoeding en betere begeleiding voor gespecialiseerde pleeggezinnen; gezinnen
die kinderen met complexe problematiek opnemen, moeten meer financiële compensatie
krijgen. Ook moet er een goede screening van de pleeggezinnen plaatsvinden. De gezinnen
moeten beter begeleid worden tijdens het verblijf van de jongere, bijvoorbeeld door de
mentor van Jeugdzorgplus. Het gaat dan om begeleiding van de jongere, de pleegouders en
de biologische/juridische ouders.
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6

Scenario’s voor bekostiging

Op basis van de interviews en de focusgroepen hebben wij een aantal mogelijkheden
geïnventariseerd voor het bekostigen van Jeugdzorgplus. We hebben daarbij zowel gekeken naar
de financieringsvorm als naar de schaalgrootte waarop er ingekocht kan worden.
In dit hoofdstuk staan deze scenario’s. Eerst bespreken we de financieringsvorm. We beginnen
met een korte uitleg over de mogelijke manieren waarop de jeugdhulp gefinancierd kan worden en
beschrijven de wijze waarop de drie regio’s de Jeugdzorgplus nu bekostigen. Vervolgens
beschrijven we de gewenste financieringsvorm, zoals geformuleerd door de focusgroep Inkoop.
Tot slot worden de voor- en nadelen van het inkopen op verschillende schaal uiteengezet.

6.1

Financieringsvorm

Om Jeugdzorgplus te financieren zijn er meerdere vormen denkbaar. De keuze voor een
financieringsvorm hangt sterkt samen met hoe gemeenten hun rol in de transformatie van de
jeugdhulp zien. En met de vraag hoe zij als opdrachtgever willen fungeren ten opzichte van de
opdrachtnemers (aanbieders van jeugdhulp). Het opdrachtgeverschap bepaalt met welk
inkoopmodel er wordt gewerkt. Bij deze keuze letten gemeenten ook op de impact van het gekozen
model, hoe transparant verantwoording kan worden afgelegd, de ondersteunde
informatieprocessen en de administratieve lasten.
Invoeren of wijzigen van een financieringsvorm of bekostigingsmodel vraagt een gedegen
invoeringstraject omdat de praktijk heeft geleerd dat het inregelen van veranderingen bij
gemeenten en aanbieders heel lastig is.
De mogelijke financieringsvormen worden hieronder kort toegelicht:
Inspanningsgericht
Bij inspanningsbekostiging betaalt de gemeente per uur of per dag tegen een gecontracteerd tarief,
eventueel binnen een budgetmaximum. De essentie van inspanningsgericht is dat er wordt betaald
voor de te leveren inspanning en niet voor het resultaat.
Outputgericht/resultaatgericht
Bij outputgerichte bekostiging verstrekt de gemeente een bedrag voor het realiseren van een
resultaat per cliënt. De betaaltitels zijn arrangementen, gebaseerd op cliëntprofielen in combinatie
met intensiteitsniveaus en te behalen resultaten. De gemeente betaalt aan de aanbieder een
vooraf bepaald bedrag (afhankelijk van het arrangement) per cliënt om dit resultaat te behalen. De
gerealiseerde productie staat centraal in deze vorm van bekostiging.
Populatiebekostiging
Op dit moment is er in Landsdeel Zuid een populatiebekostiging. Er is afgesproken dat er voor een
bepaald bedrag een bepaald aantal jongeren worden geholpen. Dit is dus de afspraak waarbij de
focus ligt op het aantal bedden/jongeren.
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Subsidie
Subsidie is een bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie ten behoeve van het
starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Veel wijken gebied gebonden teams worden via subsidie bekostigd.
6.1.1. Huidige wijze van financiering
Landsdeel Zuid
De huidige financiering van Jeugdzorgplus is een lumpsum-financiering met een garantie van
vergoeding voor 210 plaatsen. Sinds 2015 is het aantal bedden en de daarbij behorende
financiering afgebouwd van 285 naar 210 bedden. Een reductie van 27%. Per plaatsing wordt op
jaarbasis € 145.000,- vergoed. Het budget is met krap € 11 miljoen afgenomen. Het aantal
geholpen jongeren is op jaarbasis nagenoeg gelijk gebleven. Er is dus sprake van een kortere
opname per cliënt.
Er zijn geen productieafspraken per instelling gemaakt, maar er is een bonus-malussysteem van
90-110% verdeeld over de vijf Jeugdzorgplus organisaties binnen Landsdeel Zuid. Dit betekent dat
de bezetting minimaal 90% moet zijn. De financiering die daar tegenover staat blijft dan 100 %. Bij
onderproductie tot 90% vindt geen correctie plaats op de overeengekomen vergoeding. Met andere
woorden: er is een bandbreedte van 20%. De Jeugdzorgplus organisaties zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor de bezetting.
Schaalvoordeel, zowel financieel als in beschikbare capaciteit, wordt als voordeel van de huidige
financieringsvorm gezien. Als nadeel wordt aangegeven dat de invloed van de jeugdzorgregio’s op
de realisering van de transformatie niet uit de verf komt. Daarnaast wordt de bonus-malus als
perverse prikkel ervaren: het leidt niet tot meer efficiency of meer innovatie. Maar wel tot
spanningen tussen aanbieders onderling.
Jeugdzorgregio Zeeland
De gemeenten in Zeeland hebben voor de inkoop van overige specialistische jeugdhulp een open
house inkooptraject. Dit betekent dat aanbieders op elk moment kunnen aangeven dat zij een
contract willen aangaan. En als ze aan de voorwaarden voldoen, krijgen de betrokken aanbieders
een contract.
De financiering voor de specialistische jeugdhulp is op basis van p x q (prijs maal aantal). Dit
betekent dat de aanbieder op basis van het aantal hulpverleningstrajecten wordt betaald.
Door deze open contractering en financiering is in principe alle hulpverlening mogelijk. Dit wordt als
voordeel ervaren. Voor de gemeenten betekent deze werkwijze beduidend meer administratie.
Op dit moment onderzoekt de regio Zeeland welke financieringsvorm zij per 1 januari 2020 voor de
specialistische jeugdhulp wil invoeren.
De financiering van de toegangsteams is in elke gemeente (13 in totaal) anders geregeld; soms is
de organisatie binnen de gemeente geplaatst, soms is er gekozen voor een buiten de gemeente
ingericht uitvoeringsorgaan.
Jeugdzorgregio West-Brabant West
De jeugdzorgregio WBW hanteert een gespreksmodel. Dit betekent dat zij vooral het gesprek
aangaat met de specialistische jeugdhulpaanbieders. In de vorm van verschillende “openhousesystemen”.
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Voor de ‘reguliere’ specialistische jeugdhulp hanteren zij een arrangementssystematiek. Dit
betekent dat er op basis van de zorgvraag van jeugdigen 10 profielen zijn geformuleerd. Voor deze
profielen zijn er drie arrangementen gemaakt: het perspectief arrangement, een intensief
arrangement en een duurzaam arrangement. Op basis van het profiel en het arrangement krijgt de
zorgaanbieder een bedrag om een oplossingsgerichte (resultaatsgerichte) aanpak te realiseren. De
financiering is 50% bij de start van de hulp en 50% bij het behalen van de resultaten. In de
contracten is helder geformuleerd welke verplichtingen de zorgaanbieder en de gemeente hebben.
Voor de woonzorgvragen is er eveneens een “open house constructie”, waarbij iedere maand
bekeken wordt wie er in wil stromen.
Voor de hoog complexe zorgvragen (ongeveer 500 jeugdigen) is er een contract met 7
zorgcombinaties. Een zorgcombinatie pakt gezamenlijk de totale vraag op.
Jeugdzorgregio West-Brabant Oost
De jeugdzorgregio WBO heeft voor de inkoop van de ambulante jeugdhulp een Open House-model
gebruikt. Dit betekent dat alle aanbieders die voldoen aan de kwaliteitseisen zich kunnen
aanmelden voor een overeenkomst. De regio WBO heeft dan ook meer dan 200 ambulante
aanbieders. Hiermee wordt voldaan aan de uitgangspunten keuzevrijheid en hulp dichtbij.
Vervolgens is er een tender ‘opgroeien in een gezinsachtige situatie’. Hieronder vallen pleegzorg
en gezinshuizen. Ook hiervoor is een Open House-model gebruikt. Er is voor gekozen om een
aparte overeenkomst op te stellen, omdat deze hulpvormen gestimuleerd moeten worden.
Uitgangspunt is namelijk dat zoveel mogelijk jeugdigen opgroeien in een gezinsachtige situatie als
thuis wonen (tijdelijk) niet nodig is.
Als pleegzorg of wonen in een gezinshuis geen oplossing biedt voor de jeugdige kan deze gebruik
maken van verblijfszorg. De regio WBO heeft een openbare Europese aanbesteding gedaan voor
de overeenkomst verblijfszorg en crisishulp. Deze aanbesteding bevat 3 percelen: opvoed- en
gedragsproblematiek, geestelijke gezondheidszorg en licht verstandelijke beperking. Uitgangspunt
is dat verblijf zo kort als mogelijk, maar zo langs als noodzakelijk wordt ingezet. De aanbieders
hebben een acceptatieplicht en zijn verantwoordelijk voor de plaatsingscoordinatie. Dit betekent
dat bij multiproblematiek de casus gezamenlijk wordt besproken en bepaald waar de jeugdige de
beste hulp kan krijgen. Als de aanbieder zelf geen plaats heeft of de hulp niet beschikbaar heeft
moet er worden gewerkt met onderaannemerschap.
Het voorliggend veld is in diverse thematafels georganiseerd. Per thematafel wordt afgesproken
wat er gerealiseerd moet worden. Vervolgens wordt daar een bedrag aan gekoppeld waarmee de
betrokken gesubsidieerde samenwerkende organisaties aan de slag gaan. De thematafel
opgroeien, bestaat uit organisaties uit het voorveld zoals jongerenwerk.
6.1.2. Gewenste financieringsvorm
In de focusgroep Inkoop is vastgesteld dat de basis voor elke financieringsvorm wederzijds
vertrouwen is, uiteraard met de benodigde checks and balances.
De voorkeur van de focusgroep Inkoop gaat uit naar “geleidelijke verandering” vanwege het feit dat
de operationalisering van de visie op Jeugdzorgplus nog onvoldoende is geconcretiseerd door
beslissers. Maar ook omdat binnen de huidige systematiek meer innovatie en verbinding met het
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regionale zorglandschap mogelijk is dan tot op heden is gerealiseerd. En tenslotte omdat abrupte
overgangen van systemen zeer risicovol zijn.
Voor de korte termijn gaat de voorkeur uit naar de bekende lumpsumfinanciering met de
mogelijkheid om op termijn te groeien naar een outputfinanciering. Outputfinanciering moet wel
plaatsvinden op basis van nader vast te stellen kwaliteitseisen. En op basis van integraliteit.
Daarmee wordt bedoeld dat Jeugdzorgplus als onderdeel van een traject wordt aangeboden.
Binnen de financiering en de contracten moeten wel een aantal voorwaarden worden gesteld:
-

aansluiten bij zorgcombinaties en aanbieders als supplement op reeds ingezette zorg;

-

samenwerking realiseren met andere aanbieders, verwijzers en gemeenten;

-

verbinding 18-/18+;

-

verbinding werkplekken en onderwijs;

-

integraliteit;

-

wederzijdse prestatieafspraken tussen Jeugdzorgplusaanbieders en gemeenten. Gemeente is
van de regie op het proces, niet op de inhoud;

-

bepalen van aanbod en levering (marktconsultatie);

-

acceptatieplicht van jeugdigen door aanbieder. Aanbieder is verantwoordelijk voor juiste
zorg, ook als deze expertise niet in huis is;

-

plaatsingscoördinatie;

-

ieder kwartaal evaluaties.

Als aanvulling wordt benoemd dat het een mogelijkheid is om uit te gaan van een basistarief voor
verblijf in Jeugdzorgplus met een opslag voor specifieke problematieken of inzet van extra zorg of
behandeling, zoals zeer intensieve behandeling, één op één begeleiding of specifieke
dagbesteding.
6.2

Schaalgrootte

In deze paragraaf schetsen wij drie manieren waarop Jeugdzorgplus kan worden ingekocht door de
drie regio’s. Van iedere mogelijkheid geven we een aantal voor- en nadelen.
Inkopen op niveau Landsdeel Zuid
Het gezamenlijk blijven inkopen van Jeugdzorgplus binnen Landsdeel Zuid heeft voordelen. De
beheersing en controle is eenvoudig. Er is ook de garantie van beschikbaarheid. De financiële
omvang is robuust, dus minder kwetsbaar. De samenwerking tussen aanbieders wordt door de
huidige financiering deels gestimuleerd. Tenslotte: het hoofd- en onderaannemerschap is globaal,
maar wel eenduidig vastgelegd.
Er zijn ook flinke nadelen aan het gezamenlijk inkopen op het niveau landsdeel Zuid. Het ontbreekt
aan een gezamenlijke visie op hoe de transformatie van Jeugdzorgplus eruit zou moeten zien en
hoe het bekostigingsmodel dit faciliteert. De mate van transformatie verschilt en ook de weg
ernaartoe. De kern van de huidige inkoop wordt gevormd door “bedbezetting”. Innovatie,
aansluiting bij het regionale zorglandschap en trajectbenadering wordt niet gestimuleerd.
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Door de grote hoeveelheid gemeentes binnen het landsdeel ontbreekt het aan gezamenlijke
slagkracht om tot verandering te komen en heeft de bestuurlijke drukte veel invloed. De
samenwerking wordt hierdoor onbeheersbaar.
Het bonus-malussysteem leidt tot scheve verhoudingen tussen de aanbieders.
Het berichtenverkeer loopt (nog) niet goed. Ook de managementinformatie is niet tijdig en
onvolledig. De Jeugdzorgplusaanbieders, de plaatsingscoördinatoren en de gemeenten hebben
verschillende cijfers.
Gezamenlijk inkopen drie jeugdzorgregio’s
Het gezamenlijk inkopen van Jeugdzorgplus door de drie regio’s heeft als voordeel dat dit voor de
bedrijfsvoering de juiste schaalgrootte heeft, en dat visie en uitvoering meer op één lijn kan komen
te staan. Veel van de aanbieders zijn bekend en dichtbij. Hierdoor is afstemming makkelijker. De
lijnen zijn korter en ook inhoudelijk liggen de drie regio’s redelijk op één lijn. De vraag hierbij is wel
hoe in de toekomst omgegaan moet worden met plaatsing buiten direct gecontracteerde
instellingen (diversiteit van het aanbod).
Innovatie c.q. trajectbenadering en aansluiting bij het regionale aanbod kan beter en sneller
geregeld worden door de kleinere schaal en kortere lijnen.
Inkopen op deze schaal heeft echter ook nadelen. Het aantal jongeren en het beschikbare geld
heeft een kleine omvang.
Ook kan een beschikbaarheidsgarantie voor plekken voor een jongere uit de regio lastiger gegeven
worden. De vraag is of de toestroom voor de Jeugdzorgplus aanbieders voldoende gaat zijn en of
alle expertise voor de jeugdigen uit deze regio’s wel beschikbaar is binnen de Jeugdzorgplus
instellingen in de regio.
Inkopen per jeugdzorgregio
Goede aansluiting bij de jeugdzorgregio is het grote voordeel van inkopen op deze schaal. Ook
betere aansluiting bij regionale specialistische jeugdhulp is een pre. Daardoor kan snel een
integrale aanpak worden bewerkstelligd. De verwachting is dat meer slagkracht zal ontstaan.
Er zijn ook nadelen. De administratieve lastendruk neem toe voor gemeenten en voor de
Jeugdzorgplus aanbieders. Ook “bestuurlijke drukte” neemt toe: tarievendiscussie en de discussie
over hoofdaannemerschap en onderaannemerschap. Tenslotte: de omvang van de jeugdzorgregio
is kwetsbaar qua aantal jongeren en op financieel vlak. Het is bijvoorbeeld de vraag of op deze
schaal beschikbaarheidsgaranties kunnen worden afgegeven.
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7

Discussie en aanbevelingen

Tijdens de interviews en de focusgroepen hebben wij veel belangrijke informatie gekregen en de
gezichtspunten van alle betrokken partijen gehoord. Op basis van onze bevindingen in dit
onderzoek formuleren wij in dit hoofdstuk een aantal uitgangspunten voor de discussie die door
alle betrokken partijen gevoerd moet gaan worden. Tevens doen wij een aantal aanbevelingen
voor het realiseren van de transformatiedoelen met betrekking tot Jeugdzorgplus. Deze
aanbevelingen zijn eveneens gebaseerd op hetgeen wij opgehaald hebben tijdens het onderzoek
en op onze jarenlange expertise op dit gebied.
7.1

Discussie

Breed draagvlak voor verandering
Er is verandering nodig in de JeugdzorgPlus. Daar zijn alle betrokkenen in ons onderzoek het over
eens. Een van de doelen van de Jeugdwet is het verminderen van het aantal jeugdigen in zware
residentiële vormen van jeugdhulp. Dit doel wordt in het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd
(2018) bevestigd in actielijn 2: meer jeugdigen zo thuis mogelijk laten opgroeien. In de eerste jaren
vanaf 2015 is dit doel in de praktijk nog niet bereikt. Het doel wordt wel onderschreven door de
gemeenten en de zorgaanbieders. In het onderzoek zijn veel ideeën naar voren gebracht om de
beoogde veranderingen te realiseren en er zijn ook reeds veel initiatieven in gang gezet.
Er bestaat geen simpele oplossing
Het is belangrijk om te onderkennen dat er geen eenvoudige, gemakkelijk te realiseren
oplossingen bestaan om het transformatiedoel te bereiken. De jeugdigen die in de JeugdzorgPlus
geplaatst worden kampen met ernstige, meervoudige en hardnekkige – om niet te zeggen
chronische – problemen. Een verzoek voor een machtiging gesloten plaatsing betekent dat de
ouders, andere mensen in het netwerk en de betrokken instanties op dat moment geen andere
mogelijkheden zien. Soms heeft dat te maken met problemen bij de ouders en anderen in het
netwerk; in andere gevallen leidt het gedrag van de jeugdige tot onhoudbare situaties. Een
combinatie van deze factoren komt eveneens veel voor. De zorgaanbieders werken met de
maatschappelijke opdracht om opname in de gesloten jeugdhulp te voorkómen en om voor de
jeugdigen in de gesloten jeugdhulp zo snel mogelijk een perspectief in de leefwereld te realiseren.
Maar vanuit dezelfde maatschappij worden jeugdigen aangemeld, wordt soms grote druk
uitgeoefend op de aanbieder om een jeugdige onmiddellijk op te nemen en zijn er talloze
belemmeringen voor de terugkeer van een jeugdige. Dit betekent dat het doel van de transformatie
niet gehaald kan worden door druk uit te oefenen op één van de betrokken partijen. Alle betrokken
partijen en instanties in de keten moeten samenwerken om goede, houdbare alternatieven te
ontwikkelen en in te voeren en dat vergt een goede visie, een sterk implementatieprogramma,
deskundigheid, volharding, geld en betrokkenheid van de jeugdige, de ouders, het netwerk en tal
van instanties van de school en de politie tot de arbeidstoeleiding en de woningcorporaties.
Er wordt vanuit de bestaande situatie gedacht
Zonder iets af te willen doen aan de vele ideeën en initiatieven die we in het onderzoek hebben
gehoord constateren wij dat er veel vanuit de bestaande situatie wordt gedacht en vernieuwd. Daar
is niets mis mee, maar wij denken dat het doel van de transformatie vraagt om een aanpak die
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consequent vanuit het doel (minder jeugdigen in de gesloten setting) wordt uitgewerkt. Dat zou
inhouden dat voor iedere jeugdige waar een machtiging gesloten jeugdhulp gevraagd wordt
onderzocht wordt wat er gedaan zou moeten worden om opname te voorkómen. Voor iedere
jeugdige die in de gesloten setting verblijft moet in kaart gebracht worden wat er moet gebeuren
voordat de geslotenheid kan worden opgeheven. Pas wanneer dit duidelijk is kan er een realistisch
beeld komen van de vernieuwing en de investering die nodig is om het doel te bereiken én van de
risico’s en mogelijke nadelen van een andere aanpak.
Leidt vroeger ingrijpen tot minder gesloten jeugdhulp?
Sommige betrokkenen pleiten voor vroeger ingrijpen vanuit de ervaring dat jeugdigen voor wie een
machtiging gesloten plaatsing wordt gevraagd al een lange geschiedenis van problemen en van
hulpverlening achter de rug hebben. Door vroeger in te grijpen kan deze reeks van niet werkende
hulp worden overgeslagen. Deze betrokkenen pleiten ervoor het idee van stepped care te
vervangen door matched care.
Wij zijn een voorstander van de inzet van vroegtijdige intensieve ambulante hulpverlening voor
deze doelgroep in vormen als Families First, Multisysteemtherapie en dergelijke om te voorkomen
dat een plaatsing binnen Jeugdzorgplus noodzakelijk is (machted care).
Wanneer je matched care wil bereiken door eerdere inzet van plaatsing binnen Jeugdzorgplus,
hebben wij de volgende kanttekening. We twijfelen niet aan de ervaring van rechters en van
professionals in de gesloten jeugdhulp. Voor de jeugdigen die worden aangemeld is doorgaans
veel andere hulp ingezet en desondanks is op dat moment een gesloten setting nodig. Het
probleem is dat we niet weten welke selectie van alle jeugdigen die eerst vrijwillige hulp krijgen
uiteindelijk bij de rechter komt in verband met een machtiging gesloten jeugdhulp. Stel, dat er 100
jeugdigen met vergelijkbare problemen in een vroeg stadium aankomen bij de reguliere
hulpverlening en stel, dat dit voor 90 jeugdigen afdoende werkt. Dan komen er 10 jeugdigen bij de
rechter. De vraag is: kunnen we vooraf weten welke 10 van de 100 dit zijn? Kunnen we dat, dan
moet matched care worden ingezet. Kunnen we dat niet, dan moeten we vooralsnog kiezen voor
het reguliere aanbod eerst aan alle 100 aan te bieden. We realiseren ons dat er in de werkelijkheid
veel schakeringen tussen deze twee opties zitten en dat deze vraag niet gemakkelijk in de praktijk
wetenschappelijk kan worden onderzocht. Maar een opname in een gesloten setting is
vrijheidsbeneming en dat is een van de meest vergaande ingrepen in iemands persoonlijke leven.
Dat moet een laatste redmiddel blijven en dat is ook de kern van de wet. Het volgt eveneens uit
internationale verdragen zoals het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Daarom zien wij
vroegtijdig ingrijpen vooralsnog niet als de juiste keuze om het doel van de transformatie te
bereiken.
Inhoudelijke regie met mandaat
Meerdere betrokkenen geven aan dat het belangrijk is dat gedurende het hele traject iemand
samen met de betrokkenen regie vanuit inhoud voert en daarvoor van alle betrokken partijen het
mandaat krijgt om tussentijdse beslissingen te nemen. Het is daarbij uiteraard van groot belang dat
deze regisseur ook het proces regisseert samen met de betrokkenen om te komen tot
hulpverleningstrajecten die een bijdrage vormen aan het herstel van het gewone leven voor de
jongere en zijn gezin.
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7.2

Aanbevelingen

Een ambitieus programma
Wij adviseren de drie regio’s een ambitieus programma op te zetten met als doel in een periode
van 4 jaar het aantal jeugdigen dat verblijft in een gesloten setting substantieel te verminderen door
alternatieven te ontwikkelen die een tenminste even goede oplossing bieden voor de jeugdigen, de
gezinnen en de omgeving. Bij een substantiële vermindering denken we niet aan enkele procenten,
maar aan bijvoorbeeld een halvering van het aantal plaatsingen. Alleen met een paradigmashift bij
alle betrokkenen en een totaal herontwerp is dit haalbaar. Een dergelijk programma heeft alleen
kans van slagen wanneer het robuust wordt ingezet en de gemeenten over de hele breedte van het
sociaal domein en het domein veiligheid inzetten op het gezamenlijke doel. Het wordt dus niet
ingezet als een vorm van bezuiniging.
Wanneer de betrokkenen niet kiezen voor een robuust programma met een totaal herontwerp,
maar voor een verandering binnen de bestaande kaders, zal een vermindering van het aantal
plaatsen met 25% al zeer ambitieus zijn.
Het programma heeft als hoofdonderdelen:
-

Voorkomen van plaatsing door alternatieven op individuele maat en versterken crisishulp
gericht op het voorkómen van uithuisplaatsing (zoals Families First of Multisysteemtherapie).

-

Snellere uitplaatsing na opname door intensief en vroegtijdig werken aan een perspectief op
alle levensgebieden (wonen, school of werk, financiën, relaties, specifieke behandeling of
begeleiding, contact met instanties, etc.)

-

Intensief programma in de leefomgeving tijdens plaatsing en na terugkeer om terugval te
voorkomen;

Het programma moet een samenwerking zijn tussen de gemeenten, de instanties in de
jeugdbeschermingsketen, instanties in de veiligheidsketen en de aanbieders. Een essentieel
onderdeel is het managen van risico’s in de leefomgeving en het professioneel omgaan met
reacties op incidenten en conflicten. Zoals er zelfs in de beschermde omgeving van de gesloten
setting incidenten en conflicten zijn, zo zijn die er ook wanneer de jeugdige in de eigen omgeving
blijft. Als reactie komt er onder meer druk om alsnog of opnieuw over te gaan tot plaatsing in een
gesloten setting. Soms moet dat, maar het zoeken naar alternatieve oplossingen moet met
volharding worden doorgezet, omdat anders de oude situatie snel zal terugkeren. Het programma
vergt ook meer aandacht voor het jeugdstrafrecht.
Veel elementen voor een dergelijk programma zijn reeds aanwezig in de regio’s. Zie hiervoor de
vele ideeën en reeds bestaande initiatieven in hoofdstuk 5. Om tot een programma met kans van
slagen te komen moeten deze worden samengebracht. De voortgang moet zowel kwantitatief
(daalt het aantal jeugdigen in een gesloten setting) als kwalitatief (indicatoren voor goede zorg,
zoals cliënttevredenheid, ervaring van stakeholders, school en werk, recidive, etc.) worden gevolgd
en er moet voldoende denkkracht en -tijd zijn om de aanpak bij te sturen tijdens de uitvoering.
Een dergelijk programma vergt een enorme inzet van vele betrokken partijen en een krachtige
procesbegeleiding. Het vergt ook financiering. Om het programma te laten slagen is een stevig
programmamanagement met mandaat noodzakelijk.
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Wanneer een dergelijk programma wordt opgezet wordt zo mogelijk een verbinding gemaakt met
actielijn 2 van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd.
Keuze inkoopscenario
De gemeenten moeten een keuze maken voor een van de in het vorige hoofdstuk beschreven
inkoopscenario’s. Ieder scenario heeft voordelen en nadelen; er is geen absoluut logische keuze.
Indien de gemeenten willen inzetten op een programma zoals hierboven is geschetst of een variant
daarop, dan geeft inkoop op dezelfde schaal – dat wil zeggen deze drie regio’s – de meeste
mogelijkheden om de inkoop te benutten als instrument in de verandering. De regio’s kunnen
bijvoorbeeld meerjarenafspraken maken met de aanbieder(s) waarbij de aanbieders in staat
gesteld worden om intensief mee te doen aan de nieuwe aanpak in de eigen omgeving zonder
daardoor in de financiële problemen te komen. Omdat de voorkeur van de betrokkenen uitgaat van
het niet te snel veranderen van de financieringsvorm, is er uitgegaan van de huidige financiering
per zorgeenheid. In de loop van het voorgestelde programma zal de wijze van financiering
aangepast moeten worden aan de nieuwe inzet van Jeugdzorgplus. Denk daarbij aan
trajectfinanciering (maatwerk) of aan het werken met consortiums, die gezamenlijk verantwoordelijk
zijn voor hele trajecten.
Deskundigheidsbevordering lokale teams
Met of zonder een samenhangend programma is het nodig om de deskundigheid ten aanzien van
ernstige (gedrags)problemen in de lokale teams te verbeteren. Op dit moment is de jeugdige
overgeleverd aan de willekeur van welke jeugdprofessional hij treft, of deze expertise heeft over
Jeugdzorgplus en welke visie de jeugdprofessional heeft op het herstel van het gewone leven van
de jeugdige. Dit kan door scholing van alle medewerkers, maar het kan ook door middel van de
expertiseteams en andere vormen van steun in de lokale structuur. De medewerkers van
Jeugdzorgplusorganisaties kunnen vanuit hun specifieke expertise met deze doelgroep een
belangrijke rol spelen.
Samenwerking sociaal domein en veiligheidsketen
De jeugdigen die in aanmerking komen voor een machtiging gesloten jeugdhulp en hun gezinnen
hebben gemiddeld genomen te maken met verschillende instanties, zowel in het sociaal domein
als in de veiligheidsketen. Dit geldt zowel voor de civiele beschermingsketen als voor de
(jeugd)strafrechtketen, waarvoor meer aandacht mag zijn. Daarom is een gezamenlijke aanpak
nodig vanuit deze beide domeinen.
Daarbij moeten onder meer worden betrokken: de gemeentelijk afdelingen veiligheid en sociaal
domein, de politie, het OM, de (kinder)rechters, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming,
de gecertificeerde instelling en de reclassering.
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