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Samenvatting 

 
De jeugdzorgregio Utrecht West bouwt, samen de andere regio’s in Utrecht, zware jeugdhulp met verblijf af. De 

reden hiervoor is de overtuiging dat zo jeugdigen zo thuis nabij mogelijk zouden moeten opgroeien en niet in 

instellingen in de bossen. Om jongeren een goed alternatief te kunnen bieden, is onderzoek gedaan naar hoe de 

doelgroep er uit ziet, wat de huidige situatie is en welke aanbevelingen al zijn gedaan om de situatie te 

veranderen. Als uitkomst van dit onderzoek worden ten slotte aanbevelingen gedaan aan de regio Utrecht West 

om te stimuleren dat meer kinderen thuis kunnen blijven wonen of kunnen verblijven op een plek in een gezin. 

Onderstaand artikel geeft een uitstekende samenvatting van het vraagstuk, de ambities, effecten van zware 

jeugdhulp met verblijf (JeugdzorgPlus in dit geval) en mogelijk oplossingen. Afsluitend wordt kort weergegeven 

wat het advies aan Utrecht West is. 

 

NIEUWS JEUGDZORG 

Toenemend aantal jongeren komt in gesloten 

instellingen terecht 

Een toenemend aantal kinderen wordt opgesloten in een jeugdzorginstelling, blijkt uit het 

Jaarbericht Kinderrechten dat dinsdag verschijnt. In 2017 ging het om 2.710 minderjarigen, 

ruim tweehonderd meer dan een jaar eerder. De trend staat haaks op het overheidsstreven om 

kinderen met problemen zo veel mogelijk op te vangen in pleeggezinnen of gezinshuizen. 

Anneke Stoffelen 19 juni 2018, 0:01 

Steeds meer jongeren verdwijnen naar gesloten afdelingen. Foto ANP 

Unicef en Defence for Children, opstellers van het Jaarbericht Kinderrechten, vinden het zorgelijk dat jongeren 

vaker op een gesloten afdeling terechtkomen. Het gaat vaak om kinderen met ernstige gedragsproblemen, 

bijvoorbeeld doordat ze opgroeien bij ouders die door verslaving of psychiatrische ziekten niet goed voor hen 

zorgen. ‘Voor een beperkte groep jongeren kan het goed zijn om even rust en structuur te vinden op een 

afgesloten plek’, zegt jurist Maartje Berger van Defence for Children. ‘Maar we zien nu dat er te veel kinderen 

terechtkomen die helemaal niet gesloten horen te zitten. Die lopen schade op in zo’n instelling, doordat er een 

regime heerst waar te veel gebruik wordt gemaakt van regels en dwangmiddelen, er veel wisselingen zijn van 

hulpverleners en kinderen vaak worden overgeplaatst.’ 

Dicht bij huis 

Toen in 2015 de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg naar gemeenten ging, was het streven om minder kinderen 

in zware hulpvormen terecht te laten komen. Hulp dicht bij het gezin werd het nieuwe adagium, het liefst thuis 

en anders bij voorkeur in een familiesetting, zoals een pleeggezin of kleinschalig gezinshuis. 

‘Je ziet sindsdien dat het aantal plekken in de open jeugdzorginstellingen is afgebouwd’, zegt universitair 

hoofddocent orthopedagogiek Annemiek Harder van de Rijksuniversiteit Groningen, die promoveerde op een 

onderzoek naar residentiële jeugdzorg. ‘Maar er zal altijd een groep jongeren zijn met te heftige 

gedragsproblemen voor een pleeggezin of gezinshuis, bijvoorbeeld omdat ze agressief zijn. Mijn indruk is dat 

die jongeren nu sneller in een gesloten setting terechtkomen, omdat er in de open instellingen minder plek is.’ In 

2017 woonden volgens het CBS ruim 23 duizend kinderen enige tijd in een pleeggezin en bijna 25 duizend 

minderjarigen in een andersoortige jeugdhulp-instelling. 

 

Brandbrief 

Eind maart schreven vijfhonderd jeugdrechtadvocaten al een brandbrief aan het ministerie. Daarin signaleren zij 

dat te veel minderjarige cliënten langer in een gesloten instelling verblijven dan nodig, omdat er te weinig 

alternatieve hulpvormen beschikbaar zijn. ‘Als we nu niet investeren en de jeugdhulp beter gaan organiseren, 

voorspellen wij een stijging van de jeugdcriminaliteit dan wel een stijging van het aantal minderjarige 

slachtoffers, omdat bepaalde persoonlijkheidsproblematiek onvoldoende of te laat is behandeld’, aldus de 

advocaten. In reactie op dat noodsignaal nam de Tweede Kamer onlangs een D66-motie aan. Daarin wordt de 

https://www.volkskrant.nl/search?query=Anneke%20Stoffelen
https://www.rug.nl/research/portal/publications/pub(e0ff8505-b7fc-42d2-81d7-eb6b5018ebaa).html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/later-wordt-alles-beter~ba75619b/
https://vnja.nl/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-21-brief-aan-Ministerie-van-Volksgezondheid-Welzijn-Sport.pdf
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minister met spoed gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheid van kleinschalige ‘gezinsgerichte 

voorzieningen met een beperkt niveau van beveiliging’. Die zouden als alternatief kunnen dienen voor de 

gesloten jeugdzorginstellingen achter een hoog hek. Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland juicht het toe dat 

die optie wordt verkend, ‘want ook wij maken ons zorgen om het toenemende aantal kinderen in gesloten 

setting’, zegt woordvoerder Eva de Vroome. 

 

Te grote groepen 

Orthopedagoog Harder stelt dat het ‘nogal wisselt’ of jongeren baat hebben bij een gesloten opname – vaak is dit 

niet het geval. ‘De groepen zijn vaak te groot om goede steun te kunnen geven. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 

eenderde tot de helft van de jongeren een jaar na de gesloten opname in contact is geweest met de politie.’ 

Als jongeren slechter uit een instelling komen dan dat ze erin gingen, moet volgens jurist Berger zeer 

terughoudend worden omgesprongen met gesloten plaatsing. ‘Als je als overheid de zorg overneemt van ouders, 

is dat alleen gerechtvaardigd als je iets kunt bieden dat duidelijk beter is dan de thuissituatie. Het vele geld dat 

wordt gestoken in gesloten opvang, kan beter worden ingezet voor het bieden van intensieve hulp bij gezinnen 

thuis.’ 

 

Er zijn vier cliëntprofielen voor essentiële functies, namelijk: kinderen uit een (intergenerationeel) multiproblem 

gezin, kinderen met een (licht)verstandelijke beperking plus, jongeren met grensoverschrijdend gedrag en 

jongeren die te maken krijgen met mensenhandel en eergerelateerd geweld. Bij het laatste profiel geldt dat de 

jongeren voor hun veiligheid meestal uit hun omgeving weg moeten, maar opsluiten niet altijd nodig is terwijl 

dat nu vaak wel gebeurd. Kinderen uit een multiproblem- of LVB-gezin kunnen misschien met langdurige hulp 

die al als ze klein zijn wordt ingezet thuis blijven. Anders kunnen ze, eventueel na behandeling, opgroeien in een 

gezinsvorm. Het is van groot belang om snel en goed in te schatten of thuis opgroeien wel of niet beter is dan 

ergens anders opgroeien. Bij kinderen die over grenzen geldt en wat voorspelbaar was, is nodig te proberen er 

vroeg bij te zijn en kind én ouders ondersteunen. Bij onvoorspelbaar heftig gedrag is van belang crisis te 

voorkomen en (in crisis) niet te snel uit huis te plaatsen maar meteen intensieve specialistische hulp in te zetten 

om het tij te keren.  

 

Het advies aan Utrecht West is om de volgende dingen te gaan doen, waarbij een belangrijk uitgangspunt is 

geweest dat de aanbevelingen binnen de invloedsfeer en mogelijkheden van de Utrecht West liggen.  

 Integrale Vroeghulp (Vroeg, Voortdurend, Integraal) inzetten in Utrecht West. Diagnostiek en passende 

hulp voor jonge kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand en gedragsproblemen. 

 Van woongroep naar gezin. Actief inzetten op perspectief van jeugdigen die nu in woongroepen 

verblijven: als het kan naar huis of een gezinsvorm. 

 De triagist. Kennis en ervaring in te zetten bij een dreigende uithuisplaatsing. Doel: uithuisplaatsing 

voorkomen en anders zo snel mogelijk op de juiste plek.  

 Regie vanaf drie, namelijk het inzetten van een gemeentelijke procesregisseur vanaf het derde 

achtereenvolgende jeugdhulptraject dat een jongeren ingaat, om de koers uit te stippelen met 

perspectief en passende hulp (matched care). 

 Hulp in huis. Bieden van hulp in de thuissituatie van licht tot zwaar, van lang tot kort, van af en toe tot 

iedere dag. Doen wat nodig is, inclusief materiële hulp. 

 Taskforce gezinsvormen Utrecht West. Streven: alle kinderen die even, soms of voor altijd niet thuis 

kunnen opgroeien verblijven in een gezinsvorm in Utrecht West! Daarvoor zijn meer pleeggezinnen en 

gezinshuizen nodig en meer variatie in het aanbod.  
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Inleiding 
 

Het lijkt een eenvoudig vraagstuk. Wat is er voor nodig om jongeren uit hulpverleningsinstellingen in de bossen 

te halen, zodat we die instellingen kunnen sluiten? We zijn het er namelijk allemaal over eens dat op een terrein 

met groepswoningen opgroeien niet is wat we onze jeugd gunnen. Zeker niet als er een hek omheen staat en de 

deuren - of zelfs iedere keukenla - op slot zit.  
 

Veel mensen die werken met jeugd hebben de documentaire ‘Alicia’ gezien. Daardoor is er meer beeld ontstaan 

bij de wereld die schuilgaat achter jeugdhulp met verblijf in een instelling. De documentaire laat zien hoe 

beroepskrachten met de beste bedoelingen er niet in slagen om Alicia op één plek in een gezin te laten 

opgroeien. Sterker nog, ze slagen er niet in Alicia op één plek te laten opgroeien. Haar ontwikkeling wordt 

geschaad door de wisselingen van instellingen en wisselingen van mensen die haar begeleiden. Haar gedrag 

wordt van kwaad tot erger. Alicia wordt als een gevaar gezien, dus wordt ze opgesloten. Het verhaal van Alicia 

maakt pijnlijk duidelijk wat het onvermogen van onze samenleving is om kinderen die op de één af andere 

manier pech hebben in het leven een gezonde, gelukkige en veilige jeugd te bieden. ‘We hebben onvoldoende 

antwoord op wat een jongere nodig heeft. De hekken worden steeds hoger, omdat wij niet weten hoe we ermee 

om moeten gaan.’ 
 

Ook in de regio Utrecht West wonen jeugdigen niet thuis. Met alle jeugdzorgregio’s in de provincie Utrecht 

wordt samengewerkt in het streven om minder jongeren te laten opgroeien in een instelling.  
 

De onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoeksrapport is: 

‘Welke alternatieven zijn nodig voor jeugdigen in de regio Utrecht West om zware jeugdhulp met verblijf te 

vervangen voor zo thuis (nabij) mogelijk opgroeien?’ 

 

Daarmee is het onderzoek op twee manieren afgebakend: 

1) Geografisch, namelijk Utrecht West  

2) Zorgzwaarte, namelijk een alternatief voor het huidige aanbod zware jeugdhulp  
 

Gaandeweg het onderzoek bleek het niet te doen om a) alleen naar Utrecht West te kijken en b) alleen naar een 

verbetering van het huidige situatie. Het vraagstuk is ten eerste landelijk en daarnaast is zoeken naar een betere 

plek voor meisjes als Alicia, die al jaren in instellingen wonen, niet goed genoeg. Het scoort onvoldoende op 

‘alles doen wat in onze macht ligt voor de toekomst van onze jeugd’. Ons uiterste best doen betekent namelijk 

proberen te voorkomen dat kinderen in een situatie belanden, waarin ze al vele jaren niet meer opgroeien bij 

hun eigen ouders.  
 

Terug naar het vraagstuk ‘van bos naar buurt’. Het is ongelofelijk complex vraagstuk. Ik neem alvast een 

voorschot op de conclusies en aanbevelingen. Er is een nagenoeg oneindig aantal veranderingen nodig in 

aanbod, financiering, besluitvorming, juridisch kader, verantwoording, werkprocessen, maar vooral in 

opvattingen en gedrag om uiteindelijk de instellingen voor het grootste deel te kunnen sluiten. Het is bijna 

onmogelijk om het vraagstuk op te lossen zonder alle facetten van opvoeden en opgroeien en de context van 

gezinnen erbij te betrekken. Het vraagstuk ‘alternatieven voor zware zorg’ raakt aan alle vormen van preventie, 

jeugdhulp en het gedwongen kader, maar ook aan onderwijs, huisvesting, volwassenpsychiatrie, Wmo, 

schuldhulpverlening en werk & inkomen. Het vraagstuk van ‘bos naar buurt’ vraagt om een Deltaplan.  
 

In dit ene onderzoek dat met bescheiden middelen is uitgevoerd voor één jeugdzorgregio gaan we een complex 

landelijk vraagstuk niet oplossen. Dat hoeft gelukkig ook niet. Juist in de laatste paar maanden is een veelheid 

aan onderzoeken en richtlijnen gepubliceerd, actieplannen verschenen en zijn de eerste maatregelen genomen 

om de jeugdhulp dichter bij de bedoeling te brengen. Bovenregionaal ligt er een ‘koersdocument’ waarin al de 

nodige oplossingen worden genoemd. Dit neemt niet weg dat we daar in Utrecht West met voortvarendheid en 

creativiteit ons steentje aan ‘van bos naar buurt’ kunnen en moeten bijdragen! Dit onderzoeksrapport biedt 

uitleg over het vraagstuk en concrete aanbevelingen binnen de invloedsfeer van de regio Utrecht West. 

       

Marije Schotpoort, Maarssen, juli 2018 
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1. Leeswijzer, bestuursopdracht en onderzoeksopzet 
 

Leeswijzer 

Het onderzoeksrapport is opgebouwd uit drie delen: 

Hoofdstuk 1, 2 en 3: Opzet van het onderzoek, kader en achtergrondinformatie 

Hoofdstuk 4, 5 en 6: Beantwoording van de onderzoeksvragen 

Hoofdstuk 7, 8 en 9: Conclusies en aanbevelingen 

 

Binnen het rapport is een snelle leesroute gemaakt, de zogenaamde middenweg. Deze is te volgen door het 

lezen van alle blauwe teksten.  

 

Bestuursopdracht 

In het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Utrecht West van 5 oktober 2017 is de ‘bestuursopdracht 

vervolg transformatie opgave: opbouw regionaal aanbod Utrecht West’ vastgesteld. Per deelvraag staat vermeld 

in welk hoofdstuk deze wordt beantwoord.  

 

‘De ambitie is om de nu nog veelal bovenregionale hulpverlening, met een huisvestingscomponent (essentiële 

functies jeugd inclusief crisis) per 2020 zoveel als mogelijk te ambulantiseren of anders vorm te geven in de 

regio’s. Dit heeft consequenties voor onze regio. Om de transformatie verder vorm te geven is het van belang 

een gedegen analyse te doen van de zorgvraag, mogelijkheden en financiën.  

 

Onderzoeksvragen en deelvragen (tussen haakjes in welke hoofdstuk H het antwoord te vinden is) 

1. Welke regionale opgave krijgen wij als gevolg van de afbouw op bovenregionale samenwerking op jeugd en 

kwetsbare inwoners? 

1. Wat zijn de doelgroepen waarvoor wij een alternatief moeten organiseren? (H4 en 5) 

2. Welke doelgroepen zijn er specifiek in onze regio? (H5) 

3. Hoeveel kinderen/volwassen gaat het om in de regio en per gemeente per doelgroep? (H4) 

4. Voor welke doelgroepen is een alternatieve vorm van zorg een betere optie en voor welke doelgroep 

blijft residentiële zorg noodzakelijk? (H5)’ 

(Bestuursopdracht vervolg transformatie opgave: opbouw regionaal aanbod Utrecht West, 2017) 

 ‘Is het mogelijk aan de hand van de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens cliëntprofielen op te stellen van 

groepen jongeren met grofweg dezelfde kenmerken, die gebruik maken van driemilieuvoorzieningen, 

JeugdzorgPlus en residentiële crisisvoorzieningen?’ 

 

2. Mogelijkheden transformatie:  

1. Wat zien wij uit de zorgpaden? Welke indicatoren/voorspellers spelen een rol in het zorgpad naar  

residentiële hulp? (H4) 

2. Welke organisaties/voorzieningen spelen een belangrijke rol in de transformatie van de zorg van de  

doelgroepen? (H6) 

3. Welke verbeteringen zijn wenselijk voor de verwijzers? (H9) 

4. Wat zijn goede voorbeelden uit de regio en het land?  

 

3. Wat zijn de financiële consequenties? 

1. Wat zijn de kosten van de zorg voor de doelgroepen nu? (H4) 

2. Er zullen in de overgangsfase extra kosten gemaakt moeten worden. Welke kosten gaan daarmee 

gepaard, zover al in te schatten is? 

3. Zijn er aanvullende middelen beschikbaar? 

 

Resultaat: Leg na de verkiezingen de nieuwe besturen de resultaten, samen met een oplossingsrichting voor.’ 

(Bestuursopdracht vervolg transformatie opgave: opbouw regionaal aanbod Utrecht West, 2017) 
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Onderzoeksopzet 

De volgende hoofdvraag is geformuleerd: 

‘Welke alternatieven zijn nodig voor jeugdigen in de regio Utrecht West om zware jeugdhulp met verblijf te 

vervangen voor zo thuis (nabij) mogelijk opgroeien?’ 

 

Opmerking vooraf: onderzoeksvraag 3 over de financiële consequenties is heel mager beantwoord. Er is 

beperkte data voor handen. Verder is het nodig om eerst een keuze te maken over hoe de ombouw er in Utrecht 

West er uit moet komen te zien om daarna te berekenen wat de kosten zijn van de gekozen oplossingsrichting. 

 

De insteek van het onderzoek is geweest om een heel compleet verhaal neer te zetten, met als doel ook lezers 

die minder kennis en ervaring hebben met jeugdhulp mee te nemen in het complexe vraagstuk en haar context. 

Daarom wordt in hoofdstuk 2 uitleg gegeven over jeugdhulp en wordt bij de beantwoording van de 

onderzoeksvragen veel toelichting gegeven over het reilen en zeilen van in het jeugddomein. 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode december 2017 – juni 2018. De drie manieren van het verzamelen van 

informatie zijn geweest:  

1. Cijfers verzamelen; 

2. Stakeholders en experts interviewen; 

3. Literatuuronderzoek. 

 

1. Om een beeld te krijgen van de omvang van zware jeugdzorg met verblijf, zowel landelijk als regionaal, zijn 

cijfers verzamelt over huidig en historisch zorggebruik. De belangrijkste bronnen hiervoor zijn CBS en de 

zorgpaden van Inkoop & Monitoring Utrecht West (werkelijk zorggebruik in de tijd gezet). Inmiddels zijn 

zowel regionaal als landelijk de cijfers over het jaar 2017 bekend en is er een benchmark verschenen1. 

 

2. Er zijn in totaal 20 interviews gehouden met in totaal 23 respondenten (in deze volgorde): 

1. Aanbieders van zware jeugdhulp met verblijf; 

2. Verwijzers jeugd- en opvoedhulp; 

3. Toegang (verwijzing en regievoering); 

4. Experts transformatie zorglandschap en alternatieve hulpvormen. 

 

De interviews werden afgenomen op basis van een aantal interviewvragen en -onderwerpen die gaandeweg 

het gesprek aan de orde komen en waar op kan worden aangevuld en doorgevraagd (semi-gestructureerde 

vragenlijst). De vragen zijn opgesteld naar aanleiding van een quick scan naar cijfers en onderzoeken, 

alternatieven en projecten elders in het land. Er zullen verschillende lijsten worden opgesteld voor de vier 

typen respondenten. Verschillende organisaties hebben een dubbelrol. Sommige aanbieders bieden 

meerdere soorten zware jeugdzorg. Daarnaast zijn alle aanbieders (1 en 2) ook verwijzers naar crisiszorg. 

Alle organisaties en personen die zijn geïnterviewd staan in bijlage 3. Citaten uit de interviews zijn door het 

hele onderzoeksrapport te vinden en cursief weergegeven (in aanhalingstekens).  

 

3. Het literatuuronderzoek kent veel verschillende bronnen, namelijk wetenschappelijk onderzoek, regionale 

visiedocumenten, een lectorale rede, werkgroepverslagen, de uitkomsten van casus- en 

perspectiefananalyses (van jongeren in zware jeugdzorg), een boek, richtlijnen en veldnormen van de 

branche, publicaties van kenniskoepels, landelijke beleidsstukken en actieplannen en vele artikelen uit 

kranten en nieuwsbrieven. De hoeveelheid informatie is groot en gaandeweg het onderzoek bleven er 

relevante bronnen bij komen. Deze zijn tot op het laatste moment verwerkt in de uitkomsten van het 

onderzoek. Hoewel alle bronnen hebben bijgedragen in het begrijpen van het vraagstuk en het zoeken naar 

oplossingen, zijn alleen de bronnen die in relatie tot onderzoek zijn geraadpleegd opgenomen in de 

bronnenlijst (bijlage 2). Daar waar bronnen online (internet) zijn gebruikt als directe bron voor een citaat of 

cijfermateriaal is de bronvermelding in een voetnoot gedaan en worden deze bronnen niet herhaald in de 

bronnenlijst.  

                                                      
1 https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/benchmark-jeugdzorg 
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2. Uitleg over jeugdhulp in het algemeen en zware jeugdhulp in het bijzonder 
 
Jeugdhulp in het algemeen 

Ieder vakgebied kent zijn eigen wetten, organisatie en terminologie. Voor jeugdhulp is de basis de jeugdwet, die 

in 2015 is ingegaan. In de jeugdwet staat een driedeling, namelijk 1. preventie, 2. jeugdhulp en 3. 

jeugdbescherming- en reclassering. Dat laatste wordt ook wel het gedwongen kader genoemd.  

1. Het is lastig te zeggen wat preventie is. Letterlijk gaat het om het voorkomen van iets. Meestal wordt als het 

gaat om jeugd het volgende bedoelt: het voorkomen van een slechtere situatie waarvoor (zwaardere) 

hulpverlening nodig is. Niet ieder hulpaanbod dat (nog) erger voorkomt valt onder preventie. Waar de 

scheidslijn ligt, daar zijn de meningen over verdeeld. Heel praktisch wordt met preventief aanbod meestal 

het aanbod bedoeld waar inwoners gratis en zonder verwijzing gebruik van kunnen maken (algemene 

voorzieningen). Hierbij is het mogelijk onderscheid te maken tussen niet gerichte preventie (iedereen naar 

het consultatiebureau) en gerichte preventie (sociale vaardigheidstraining of tips van een pedagoog voor 

een peuter met driftbuien). Je kunt bij preventief aanbod denken aan voorlichting, jeugdgezondheidszorg, 

cursussen, advies, informatie, steun-, buurt- of meeleefgezinnen, lotgenotengroepen, 

mantelzorgondersteuning, centrum voor jeugd en gezin, maatjesprojecten, pedagogisch spreekuur, 

formulierenhulp en welzijnsactiviteiten.  

 

2. Jeugdhulp is alle hulp aan jeugdigen en hun ouders of verzorgers (gericht op de opvoeding), die valt onder 

één van de volgende drie beschrijvingen: 

Jeugdhulp (artikel 1.1. uit de Jeugdwet) 2 
1°. ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jongeren en hun ouders bij het verminderen, 
stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en 
stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, of 
opvoedingsproblemen van ouders; 
2°. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van 
jongeren met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of 
een psychosociaal probleem (…), en 
3°. het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging 
gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jongeren met een verstandelijke, lichamelijke 
of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of beperking, (…) 

Tekstkader 1: artikel 1.1 Jeugdwet 

 

3. Het derde onderdeel van de jeugdwet is het gedwongen kader, namelijk jeugdbescherming 

(kinderbeschermingsmaatregelen) en jeugdreclassering. Het gaat daarbij om het uitvoering van maatregelen 

die door de rechter zijn opgelegd. De bekendste is een ondertoezichtstelling (OTS), waarbij een gezinsvoogd 

meekijkt met de opvoeding van de ouders omdat twijfels zijn over de gezonde ontwikkeling en veiligheid 

van het kind. Door de maatregel wordt het gezag van ouders beperkt. Gezag beëindigen gebeurt in 

Nederland veel minder vaak. Een rechter kan ook een kind uit huis plaatsen, eventueel met een machtiging 

gesloten plaatsing. De gemeente moet er voor zorgen dat er een gecertificeerde instelling is die de 

maatregelen die de rechter oplegt uitvoert. Voor Utrecht West is dat Samen Veilig Midden Nederland. 

 

Er zijn ook dingen die met kwetsbare jeugd te maken hebben die niet onder de jeugdwet vallen:  

A. Het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) is onderdeel van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning. Het AMHK heeft de naam Veilig Thuis gekregen.  

B. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) doet onderzoek als er twijfels zijn over of een kind zich gezond 

ontwikkelt, bijvoorbeeld omdat het kind misschien niet veilig is. Ook wordt de RvdK ingeschakeld als een 

jongere verdacht wordt van een strafbaar feit. De Raad adviseert over de passende maatregel of straf. De 

RvdK is onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  

C. Jeugdgevangenissen (justitiële jeugdinrichtingen) vallen ook onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  

                                                      
2 http://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2018-01-01 
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Zware jeugdhulp met verblijf 

Dit onderzoek richt zich op een bepaalde zorgzwaarte, namelijk de zwaarste categorie jeugdhulp. Voor het 

gemak is die tot nu toe ‘zware jeugdhulp met verblijf’ genoemd. Heel precies gaat het om: ‘de onderdelen 

JeugdzorgPlus, driemilieuvoorzieningen en residentiële crisiszorg van de essentiële functies jeugdhulp’.  

 

In onderstaande tabel zijn preventie en jeugdhulp verder onderverdeeld en geordend en wordt duidelijk wat de 

plek in het zorglandschap van de essentiële functies is. Daarna wordt uitgelegd wat essentiële functies zijn en 

wordt een toelichting gegeven op de verschillende vormen van residentiële (ook wel intramurale) jeugdhulp. 
 

 BGJZ3 (2017, 
p.14) 

Stam en Van 
Yperen (2010) 

Opgesteld m.b.v. input Nij 4 + 
zorgpiramide 

Prioritei-
tenladder* 

Bekostiging  

Nuldelijn   
 

Zelfhulp en elkaar helpen  
(pedagogische civil society)  

1   

Basis-
voorzieningen 

Kinderopvang, onderwijs, 
sport, vrije tijd 

 

Eerstelijn Basisjeugdhulp Opvoeden 
versterken 

Preventief aanbod 
(algemene voorziening) 

2 Subsidie 

Lichte jeugdhulp ** 3 Subsidie / lokale 
inkoop / regionale 
inkoop 

Toegang/ 
triage 

 Sociaal wijkteam/huisarts 
jeugdarts/kinderarts 
psychiater/ gezinsvoogd 
kinderrechter 

 Sociaal wijkteam = 
subsidie of lokale 
inkoop 

Tweedelijn Specialistische 
hulp die veel 
voorkomt 

Versterking 
ondersteunen 

Ambulante (specialistische) 
jeugdhulp (incl. crisishulp) 
(jeugdhulp zonder verblijf) 

3 + 4 Regionale inkoop 
 

Opvoeding 
overnemen 

Residentiële (specialistische) 
jeugdhulp in een gezinsvorm 

5, 6, 7, 8 

Residentiële (specialistische) 
jeugdhulp in een instelling 

6, 9, 10 

Bovenregionale 
inkoop (BUJ)  Derdelijn Specialistische 

hulp die 
weinig 
voorkomt 

 
Essentiële functies 

 9 

Landelijke inkoop 
jeugdzorg  

Tabel 1: Indelingen zorglandschap 

* zie pagina 15 ‘werkwijze Utrechtse regio’s’ en pagina 51 ‘bijlage 1 prioriteitenladder’ 

 

‘Voor de verwijzer is het superingewikkeld om nog een overzicht te hebben van de sociale kaart. Iedereen heeft de 

afgelopen drie jaar zijn naam en product veranderd. Er is zoveel onduidelijk, veel initiatieven en nieuwe 

producten. En het hele informele netwerk betrekken, daar weten verwijzers te weinig van.’ 

‘Wat zou helpen om op het juiste moment de juiste inschatting te maken? Het zit vooral in hoe schatten wij  

(wijkteam, red.) het in op basis van wat ouders, kind, school aangeven. Er zijn wel zoveel aanbieders waar wij 

mee te maken hebben dat het moeilijk is om overzicht te houden. Vroeger hadden we een bijeenkomst dat 

nieuwe zorgaanbieders zich presenteren. En ook nieuwe producten. Dat we één keer in de maand, twee maanden 

iemand uitnodigen om te vertellen wie ze zijn.’ 

 

**Lichte jeugdhulp 

Eén begrip buiten de essentiële functies heeft toelichting nodig, namelijk lichte jeugdhulp. Hieronder wordt 

verstaan: kortdurende opvoedondersteuning (soms videohometraining), schoolmaatschappelijk werk, 

thuisbegeleiding en lichte begeleiding & ondersteuning. In een aantal gemeenten biedt het sociaal wijkteam 

deze hulp zelf. In een aantal gemeenten kun je daarvoor (ook) terecht bij een algemene voorziening. Soms is 

                                                      
3 Branches Gespecialiseerde Jeugdzorg (BGJZ) (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC) 
4 Nederlands Jeugdinstituut, landelijk kenniscentrum jeugd & opvoeden, www.nji.nl  

http://www.nji.nl/
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voor (een deel) van dit aanbod wel een verwijzing (beschikking) nodig. In dat geval maakt het qua financiering 

specialistische jeugdhulp. 

 

Essentiële functies 

‘Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel is gesproken over het definiëren van essentiële functies. Ook 

in diverse gesprekken heeft de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) dit thema geagendeerd om ordening aan te 

brengen in het zorglandschap en ervoor te zorgen dat essentiële functies overeind blijven. Tot op heden blijft dit 

thema onderwerp van debat en zijn er verschillende opvattingen over wat een essentiële functie is. De publicatie 

‘Passende zorg en behandeling voor jeugdigen’ van BGJZ geeft richting aan deze definitie en ordening van het 

landschap. Specialistische, weinig voorkomende jeugdhulp dient volgens BGJZ op bovenregionale schaal te zijn 

georganiseerd om effectief en efficiënt te zijn.  

 

De publicatie noemt de volgende zorgfuncties: 

a. Acute opname, thuis- en crisisinterventie; 

b. BOPZ5; 

c. Jeugdverslavingszorg (detox); 

d. Forensische jeugdzorg; 

e. Driemilieuvoorzieningen; 

f. Regionale instelling voor beschermd wonen; 

g. JeugdzorgPlus.’ (TAJ, 2014, p. 44) 

 

Een deel van de essentiële functies wordt landelijk ingekocht (landelijk transitie arrangement) door de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten.6 Dit onderzoek richt zich alleen op (alternatieven voor) residentiële 

crisiszorg (crisispleegzorg of een ‘crisisbed’), driemilieuvoorzieningen en JeugdzorgPlus. Vanaf hier wordt met de 

verzamelterm essentiële functies alleen nog deze drie vormen van zorg bedoeld.  

 

Residentiële crisiszorg 

Als een jeugdige vanwege crisis in het gezin meteen ergens heen moet, dan is er qua professionele jeugdhulp de 

keuze tussen crisispleegzorg (een pleeggezin, die worden begeleid om een kind acuut op te kunnen vangen) of 

een crisisplaatsing in een instelling. Soms is er een aparte groep voor crisiszorg, vaak is er een extra (crisis)bed op 

een woon- of behandelgroep. Dit onderzoek richt zich op crisishulp binnen jeugd & opvoedhulp (en niet op 

crisishulp bij acute psychische problemen van de jeugdige). 

 

Driemilieuvoorziening 

Een driemilieuvoorziening is een locatie waar de drie zogenaamde milieus verblijf, scholing/werk en 

vrijetijdsbesteding op één terrein aangeboden worden. Kinderen of jongeren verblijven 24 uur per dag op het 

terrein en wonen in een groep. Ze krijgen intensieve behandeling bij gedragsproblemen en worden dagelijks 

begeleid door groepsleiders (pedagogische medewerkers). Tussen en binnen driemilieuvoorzieningen is verschil 

in zorgzwaarte, doordat met verschillende fases van de hulpverlening wordt gewerkt en er naast open ook 

besloten groepen zijn. Plaatsing kan vrijwillig zijn of met een maatregel (jeugdbescherming).  

 

JeugdzorgPlus7 

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet 

bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of 

hun omgeving. De kinderrechter beslist of een jongere JeugdzorgPlus nodig heeft. Als dat zo is, legt de rechter 

een civiele maatregel op en spreekt de ‘machtiging gesloten jeugdhulp’ uit. JeugdzorgPlus heeft als doel een 

dusdanige gedragsverandering te realiseren dat de jongere weer kan participeren in de maatschappij. De 

jongere kan na behandeling in de JeugdzorgPlus instelling, verder behandeld worden in een open voorziening of 

thuis. JeugdzorgPlus wordt zo kort als nodig, maar zo lang als noodzakelijk opgelegd. Iedere jongere in een 

JeugdzorgPlus instelling krijgt een hulpverleningsplan. Hierin kunnen, in het belang van de behandeling, 

beperkende maatregelen staan. Zo kan bepaald worden dat een jongere beperkt zijn telefoon of andere 

communicatiemiddelen mag gebruiken. Ook voor jeugdigen in de JeugdzorgPlus vinden onderwijs en 

                                                      
5 Wet Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis voor gedwongen opname in de psychiatrie. Deze verandert in 2020 in de  
Wet Verplichte GGZ. 
6 https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/functies-zorgaanbieders 
7 https://www.jeugdzorgnederland.nl/jeugdhulp/jeugdzorgplus/ 
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vrijetijdsbesteding doorgaans plaats op het terrein. Daarmee zou je kunnen spreken van een gesloten 

driemilieuvoorziening.  

 

‘Je wilt niet dat dit groepje het afvalputje van de zorg wordt. Je wil dat iedereen in welke situatie ook een vorm 

van perspectief heeft. In mijn hoofd is gesloten een middel als het echt niet anders kan. Voor de groep die veilig 

moet zijn. Of je zo psychotisch bent als een deur, of je hebt borderline en je snijdt je polsen door. Of je bent zo 

ontregelt en ontremd als puber dat je alles om je heen kapot maakt. Dat we dan met elkaar integraal tot de 

conclusie komen dat dit het enige middel is wat we kunnen denken om nog tot perspectief te komen.’’ 

 

Woon- en behandelgroepen 

Naast de essentiële functies zijn er nog heel veel andere soorten van jeugdhulp met verblijf in een instelling. Het 

belangrijkste verschil met de essentiële functies is dat 1) kinderen en jeugdigen niet aldoor op één terrein 

verblijven, maar de groep in de wijk gevestigd is of de jeugdige buiten de instelling naar school gaat en 2) dat er 

ofwel minder intensief wordt behandeld (behandelgroep) of helemaal niet (woon- of leefgroep). ‘Het afbouwen 

van woongroepen is laaghangend fruit.’ 

 

Gezinsvormen 

Er zijn twee soorten van verblijf in een gezin, namelijk pleegzorg en gezinshuizen. Bij pleegzorg zijn twee 

mogelijkheden, namelijk de pleegouders komen uit het netwerk van de jeugdige (netwerkpleegzorg) of niet 

(bestandspleegzorg). De pleegouders zijn vrijwilligers die een pleegzorgvergoeding krijgen (onkosten). Bij 

informele pleegzorg worden familie of vrienden niet begeleid en is er geen pleegzorgvergoeding. De 

jeugdhulpinstelling begeleidt de pleegouders. In een gezinshuis wonen meerdere jeugdigen met 

gedragsproblemen en/of een beperking. Eén van de ouders wordt als gezinshuisouder betaald en is dus thuis. 

 

‘Er zijn weinig collega’s in het wijkteam die zicht hebben op residentiële jeugdhulp, die er een beeld bij hebben.’  
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3. Ambities, visie, doelstellingen en werkwijze van de jeugdhulpregio’s Utrecht 
 

Ambities  

‘De Utrechtse regio’s hebben de ambitie om kinderen die intensieve hulp nodig hebben zoveel als mogelijk 

‘gewoon’ te laten opgroeien; door bij voorkeur de hulp en ondersteuning in te zetten binnen het eigen gezin of 

binnen een kleinschalige gezinsgerichte setting in wijk of buurt. Dit betekent dat niet het kind verplaatst naar 

‘het bos’ (een residentiële inrichting) maar de hulp verplaatst naar ‘de buurt’ (woonomgeving van het kind). Op 

deze manier kan het kind actief blijven deelnemen aan de maatschappij en kan de hulp op maat worden ingezet. 

 

Bij een crisissituatie streven de Utrechtse regio’s naar een andere mindset; een kind blijft bij een crisis zoveel 

mogelijk thuis of dichtbij huis via respijtzorg. Vervolgens wordt vanuit ambulante hulp bepaald wat er nodig is en 

of dat zonder crisisverblijf kan. Nadat het perspectief is bepaald is vervolgens de benodigde zorg snel 

beschikbaar (dit betekent snel ambulante hulp intensiveren of snelle plaatsing op een stabiele plek). Hierbij is 

het doel de duur van de crisisplaatsing te verkorten en altijd directe overgang naar passende zorg te realiseren, 

in een gezinsomgeving, (netwerk) pleegzorg.’ (Meerjarige samenwerking Utrechtse bovenregionale Zorg voor 

Jeugd en Veilig Thuis, 2017, p. 4) 

 

Visie 

Figuur 1 Bollenplaat ‘bovenregionale visie perspectief kind waarbij een verblijfsvraag speelt’. (ADVIES Koers transformatie en 

inkoop essentiële functies vanaf 1-1-2019, 2018, p. 4) 
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Doelstellingen 

‘JeugdzorgPlus: andere kleinschalige verblijfsvormen of regionale ambulante voorzieningen op te bouwen 

zodat de functie in huidige vorm in vijf jaar tijd zo veel als mogelijk kan worden afgebouwd. 

Driemilieu: over vijf jaar zijn andere (kleinschalige) verblijfsvormen in de buurt ontwikkeld waardoor de 3M 

voorziening zoals deze nu wordt vormgegeven zoveel mogelijk kan worden afgebouwd. Mocht een 

dergelijke voorziening toch nog noodzakelijk zijn, dan deze zorgvorm zoveel als mogelijk pas inzetten 

voor kinderen >12 jaar. De zorgvorm integraal maken en als één product inkopen.’ (ADVIES Koers transformatie 

en inkoop essentiële functies vanaf 1-1-2019, 2018, p. 4) 

 

 
Figuur 2 Essentiële functies zo veel mogelijk overbodig maken (Koers transformatie en inkoop essentiële functies, 2018, p. 2) 

 

De beweging in bovenstaande figuur is het doel. ‘Dit betekent dus een kleinere groep kinderen met complexe 

(systeem)problematiek die waar mogelijk met goede, specialistische ondersteuning thuis blijven wonen. 

Wanneer dit (tijdelijk) niet haalbaar is dan worden zoveel als mogelijk gezinsvormen voor verblijf benut. En voor 

kinderen voor wie zorg van belang blijft die nu binnen de essentiële functies beschikbaar is, zijn er voorzieningen 

die deze gespecialiseerde zorg bieden in een zo gezinsgerichte vorm als mogelijk die goed aansluiten bij de 

zorgvragen.’ (ADVIES Koers transformatie en inkoop essentiële functies vanaf 1-1-2019, 2018, p. 2)  

 

Uit de interviews: 

‘Ik weet niet of je kan zeggen we gaan residentiële plekken volledig afbouwen. Je houdt altijd een groep die dat 

nodig heeft. Ik geloof niet in alles voorkomen en genezen.’  

‘Geen kind zou op een groep moeten zitten. Er zijn kinderen voor wie het echt niet anders kan. Op ervaring en 

intuïtie: houd je 20% over.’  

‘Als alles mogelijk was zouden er genoeg gezinshuizen zijn, zodat alle kinderen in een gezinsvervangende situatie 

verblijven. Ik geloof dat een kind zich beter ontwikkeld op een plek waar een gezin is. Ergens wel een wisselende 

groep, voor heftige kinderen. Waar ze eigenlijk maar kort verblijven. Behandeling is maximaal negen maanden, 

daarna verliest het zijn effectiviteit.’ 

‘Drie milieu daarvan denk ik dat je het helemaal kunt afschaffen. Liefst lokaal oplossen: in Utrecht West zou je iets 

met onderwijs en zorg willen. We hebben één kind gehad die uit drie milieu gekomen is. Ouders ervaren dat het 

niet heeft geholpen. Je moet zo nodig thuis heel intensief kunnen inzetten. Ook voor respijtzorg zorgen. Het is heel 

zwaar om zo’n kind te hebben. Samenleving, dit soort kinderen horen er ook bij!’ 

‘Het heeft geen zin om acuut allemaal instellingen te sluiten. Dan heb je een groter probleem.’ 
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Werkwijze 

Er is een prioriteitenladder vastgesteld door de Utrechtse regio’s om te dienen als hulpmiddel om de ambities in 

de praktijk te brengen (zie bijlage 1). Daarnaast zijn er meerdere landelijke richtlijnen die ook de transformatie 

ondersteunen (www.richtlijnenjeugdhulp.nl). De prioriteitenladder en de richtlijn crisisplaatsing zijn 

gecombineerd in onderstaande figuur. Er zijn 2 routes:  1. de groene en rode pijlen bij een (mogelijke) crisis; 

     2. de blauwe pijlen in alle andere gevallen. 

 

4. Cijfers essentiële f 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3, combinatie van richtlijn crisis, bovenregionale werkwijze crisis en prioriteitenladder 

‘Gezinsvervangend? Netwerk? Pleegzorg? Dat bekijken we eerst. Er is weinig beschikbaar.’ 

‘Het kind moet steeds weg. Dat is de wereld op zijn kop. Leg maar eens uit aan een kind dat hij weg moet.’ 
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http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/
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4. Cijfers en zorgpaden essentiële functies 

 
Onderzoeksvragen die er toe doen als het gaat om het begrijpen van het vraagstuk van essentiële functies zijn: 

1. Hoeveel wordt gebruik gemaakt van essentiële functies door jeugdigen uit Utrecht West en hoe is de 

verdeling per gemeente? 

2. Welke zorg hebben jeugdigen in essentiële functies voor en na de essentiële functie gehad? 

3. Wat is bekend over de populatie in essentiële functies?  

4. Wat kosten essentiële functies en hoe lang is het verblijf? 

5. Hoe groot is het zorggebruik essentiële functies ten opzichte van het totale jeugdhulpgebruik? 

6. Hoe doet de regio Utrecht West het in vergelijking met het landelijk gemiddelde? 

7. Hoe verhoudt het huidige gebruik zich tot het historische gebruik? 

 

In dit hoofdstuk worden deze vragen beantwoord met de beschikbare data en waar dit een toegevoegde waarde 

is of mogelijk is worden de cijfers toegelicht en geïnterpreteerd. 

 

Gebruik essentiële functies 

1. Hoeveel wordt gebruik gemaakt van essentiële functies door jeugdigen uit Utrecht West en hoe is de 

verdeling per gemeente? 

 

 Aantal in periode 2015-2017 

Driemilieu 37 

JeugdzorgPlus 24 

Crisispleegzorg 15 

Crisisopvang 31 
Tabel 2: Aantal unieke cliënten per zorgtype in de periode 2015 t/m 2017 

 

 Intermetzo Pluryn Youké Spirit ’s Heerenloo Lijn 5 Totaal 

Driemilieu 9 4 3  1  17 

Jeugdzorgplus 1   1   2 

Crisis verblijf   2   1 3 

Tabel 3: Aantal unieke cliënten op 1 januari 2018 in essentiële functies en crisis met verblijf per zorgaanbieder. 
 

Op 31 januari verbleven 23 jeugdigen in een essentiële functie. Hoewel er op 1 januari slechts twee jongeren in 

JeugdzorgPlus verbleven, zijn dat er in periode 2015 t/m 2017 wel 24 geweest in totaal. 
 

 Woerden Stichtse Vecht De Ronde Venen Oudewater Montfoort Totaal 

Driemilieu 4 9 4   17 

Jeugdzorgplus 1  1   2 

Crisis verblijf 1  2   3 

Totaal  6 9 7 0 0 23 
Tabel 4: Aantal unieke cliënten op 1 januari 2018 in essentiële functies en crisis met verblijf per gemeente.  
 

Het is lastig om de cijfers per gemeente te interpreteren. Zeker voor een kortdurend traject als crisiszorg kunnen 

geen conclusies worden verbonden aan de aantallen per gemeente, omdat het om een momentopname gaat. 

De cijfers van het CBS geven een beeld over het totale jeugdhulpgebruik in 2017, uitgesplitst naar ‘met verblijf’ 

en ‘zonder verblijf’. 
 

Aantal unieke jeugdigen De Ronde Venen Montfoort Oudewater Stichtse Vecht Woerden Totaal   

Jeugdhulp totaal 750 285 190 1345 1045 3615  

Jeugdhulp zonder verblijf 720 275 180 1305 1010 3490  

Jeugdhulp met verblijf 55 15 15 85 75 245  
Tabel 5: jeugdhulpgebruik unieke jeugdigen in kalenderjaar 2017 per gemeente in Utrecht West 
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Over crisiszorg zijn cijfers bekend via Samen Veilig Midden Nederland (2016).  

Zorgvorm Instroom  % Instroom 
binnen 24 
uur na 
melding 

Nog 
in 
zorg 

Gemiddeld 
aantal dagen 
in zorg op 
peildatum 

% te 
lang in 
zorg 

Uitstroom % Uitstroom 
binnen 28 
dagen 
(crisistermijn) 

Ambulante 
Spoedhulp 

91 79% 42 93 55% 73 64% 

Crisisplaatsing 
(opvang) 

78 96% 37 141 59% 78 37% 

Crisispleegzorg 39 95% 25 153 56% 22 100% 

Families First 12 67% 10 92 70% 6 83% 

Totaal 222 87% 116 120 58% 179 58% 
Tabel 6: In, door- en uitstroomcijfers crisis uit de crisistool van SVMN over de periode 1-1-2016 t/m 3-6-2016 

 

 

Jeugdhulp voor en na essentiële functies 

2. Welke jeugdhulp hebben jeugdigen in essentiële functies voor en na 

de essentiële functies gehad? 

Van de instroom in essentiële functies is 65% verwezen na/tijdens 

Ambulant Specialistisch (jeugd- en opvoedhulp op locatie van de 

aanbieder of thuis) of de Specialistische GGZ (diagnostiek & behandeling, 

poliklinisch of in een kliniek).  

 

In een aantal gevallen is de laatste zorgaanbieder voor essentiële 

functies ook de verwijzer naar essentiële functies. Ook komt het voor dat 

het voorlaatste traject en de essentiële functie bij dezelfde aanbieder 

plaatsvinden. 

Tabel 7: Aantal individuele cliënten op 1 januari 2018 met laatste hulpaanbieder voorafgaand aan verblijf in essentiële functie 

Type hulp herkomst Driemilieu JeugdzorgPlus Crisis verblijf Totaal 

1e traject  1  1 

Ambulant Specialistisch 6  2 8 

SGGZ 5  1 7 

Crisis 1   1 

Jeugdhulp Verblijf overig 2   2 

Jeugdzorgplus 1 1  2 

Pleegzorg 2   2 

Totaal 17 2 3 23 
Tabel 8: Aantal individuele cliënten op 1 januari 2018 met laatste type jeugdhulp voorafgaand aan verblijf in essentiële functie  

 

Om zicht te krijgen op welke jeugdhulp het meest voorkomt in het soms lange traject voor een plaatsing in een 

essentiële is een ‘Top 4 zorgvormen in het totale zorgpad vóór de essentiële functie‘ gemaakt. Specialistische 

GGZ kan ook opname in een kliniek - dus verblijf - zijn, dat is niet uitgesplitst. 

 

Driemilieu JeugdzorgPlus 

1. Specialistische GGZ 1. Crisis 

2. Ambulant specialistisch 2. Specialistische GGZ 

3. Crisis 3. Jeugdhulp Verblijf 

4. Jeugdhulp verblijf 4. Ambulant specialistisch 

Tabel 9: Top 4 zorgvormen die voorkomen in het totale zorgpad voorafgaand aan de essentiële functie.  

 

Aanbieder Aantal 

1e traject 1 

Altrecht 1 

De Bascule 2 

De Rading 2 

Intermetzo 6 

Lijn 5 1 

Reinaerde 1 

Stichting Arkin 1 

Timon 2 

Youké 4 

Zien in de klas 1 
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Tabel 10: Aantal keer dat een bepaald aantal trajecten jeugdhulp voorafgaand aan plaatsing in de essentiële functie 

voorkomt. (data vanaf 1-1-2015 opgebouwd)  

 

Tabel 6 geeft weer hoeveel trajecten een jeugdige heeft gehad voordat hij werd geplaatst in crisisopvang/-

pleegzorg, een driemilieuvoorziening of JeugdzorgPlus. Een paar voorbeelden: 4 jeugdigen hadden 10 trajecten 

sinds 1 januari 2015 gehad voor ze als 11de traject in een driemilieuvoorziening werden geplaatst. 18 van de 107 

jeugdigen die werden geplaatst in een essentiële functie hadden slechts één traject voorafgaand (sinds 1 januari 

2015) aan plaatsing in een essentiële functie. Het zou kunnen dat er voor 2015 meer trajecten zijn geweest, 

maar dat hoeft niet. Eén jeugdige heeft in de periode 2015 t/m 2018 15 keer jeugdhulp gehad, het hoogste 

aantal, waarbij het 16-de traject een driemilieuvoorziening was. Het kan zijn dat er ook essentiële functies 

voorkomen in het zorgpad voor de plaatsing in een essentiële functie. Het gaat om unieke cliënten. Het laatste 

traject in een essentiële functie is het uitgangspunt. In de ‘casusanalyses jeugdzorg plus’ hadden de jongeren 

gemiddeld op 5,3 plekken gewoond voor plaatsing in JeugdzorgPlus. (Windesheim, 2018, p. 10) 

 

 
Figuur 4: Aantal hulptrajecten met verblijf naar verwijzer. Bron: Benchmark jeugdzorg CBS, 2017 

 

Wie de verwijzer van jeugdhulp met verblijf is, is in figuur te zien voor de regio Utrecht West en voor heel 

Nederland. 22% Van de verwijzingen in de regio gaat via de gemeentelijke toegang. In het geval sprake is van 

een onbekende verwijzer is het denkbaar dat de zorgaanbieder de jeugdige van het ene naar het andere 

zorgaanbod doorgeleid binnen de eigen organisatie (in dit geval jeugdhulp met verblijf) en hier een ‘kind in zorg’ 

bericht over wordt verstuurd zonder dat sprake is van een tussenkomst van een wettelijk verwijzer. Dit is iets om 

te onderzoeken vanwege het hoge percentage. Onder medisch specialist valt ook de kinder- en jeugdpsychiater 

die aan de meeste GGZ- aanbieders en een aantal (grotere) aanbieders van Jeugd- en Opvoedhulp en zorg voor 

Kinderen Met een Beperking verbonden zijn.  

Aantal trajecten Crisis verblijf Driemilieu JeugdzorgPlus Totaal

1 9 5 4 18

2 6 4 10

3 7 4 3 14

4 2 2 1 5

5 4 4 3 11

6 4 6 4 14

7 3 1 4

8 3 1 1 5

9 3 2 1 6

10 1 4 2 7

11 2 1 3

12 2 4 6

13 1 1 2

14 1 1

15 1 1

46 37 24 107

Gemiddeld 4,8 5,8 7,5
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‘De kinderen die residentieel zitten zijn 

moeilijk boven tafel te krijgen. De gemeente 

kan hier wel een uitdraai van maken, maar als 

ze niet bij het wijkteam in beeld zijn, dan kun 

je er weinig mee.’ ‘Verwijzing op verwijzing 

binnen een instelling. Wat je in feite als 

gemeente moet afdwingen is dat er op basis 

van goed onderzoek een permanente 

oplossing komt.’ 

 

 

Tabel 11: Situatie cliënten van 1 januari 2015 t/m 31 december 2017 na verblijf in JeugdzorgPlus en driemilieu.  

De uitstroom gegevens van alle jeugdigen die de afgelopen drie jaar gebruik hebben gemaakt van JeugdzorgPlus 

en Driemilieuvoorzieningen zijn hierboven te zien. Het totale aantal unieke cliënten voor deze twee essentiële 

functies is opgeteld 46. Tien jeugdigen hebben de afgelopen drie jaar verbleven in zowel een 

driemilieuvoorziening als in JeugdzorgPlus. 

‘Hoe vaak geen kinderen hierna naar huis? Wij hebben 200 bedden. Ongeveer een tiende, dus rond de 20 

kinderen. Je komt hier (driemilieu – (L)VB, red.) alleen als het goed mis is.’  

In onderstaande tabel is te zien dat in de regio Utrecht West de kans dat een traject ambulante spoedhulp er 

minimaal nog één volgt nagenoeg 50% in de periode 2015-2017. Eén jeugdige in Utrecht West heeft zes 

crisistrajecten gehad in drie jaar. 

 Totaal unieke cliënten 2015 - 2017 Percentage cliënten met meer dan 1 crisis van 

dezelfde soort 

Crisis verblijf 36 27,8% 

Crisis ambulant 11 45,5% 

Crisis pleegzorg 15 13,3% 

Tabel 12: unieke cliënten crisiszorg met of zonder verblijf in de periode 2015 t/m 2017 + % recidiverende crisis 

De populatie van essentiële functies 

3. Wat is bekend over de populatie van essentiële functies?  

 

Wat de leeftijd van de jeugdigen betreft lukt het niet om alleen jeugdigen boven de 12 jaar gebruik te laten 

maken van Driemilieuvoorzieningen, wat wel het streven is. De gemiddelde leeftijd van jongeren uit Utrecht-

West in Driemilieuvoorzieningen is 14,6 en voor JeugdzorgPlus 15,5 jaar in de periode 2015-2017. In crisiszorg 

lopen de leeftijden veel sterker uiteen. Het jongste kind dat in een crisispleeggezin werd geplaatst was één jaar 

oud. Dit is verklaarbaar. Terwijl het bij driemilieuvoorzieningen en JeugdzorgPlus altijd (ook) gaat om ernstige 

gedragsproblemen bij de jongeren (kindfactoren), is bij crisis vaak sprake van omgevingsfactoren. Er zijn vijf 

typen crisis, waaronder ernstige psychiatrische problemen van een gezinslid, een ingrijpende gebeurtenis 

(sterfgeval in de familie) of meervoudige structurele problemen (multiproblem) waaronder kindermishandeling 

of verwaarlozing.  

 



                                                                                        Van bos naar buurt – Onderzoek alternatieven zware jeugdhulp 
 

- 20 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13: Leeftijd van de kinderen die op 1 januari 2018 in essentiële functies verbleven.  

 

Over de specifieke populatie JeugdzorgPlus zijn enkele landelijke gegevens bekend. Jeugdzorg Nederland 

publiceert halfjaarlijks plaatsingsgegevens. In de eerste helft van 2017 (2017-1) waren 991 jeugdigen geplaatst in 

JeugdzorgPlus (944 in 2016 en 798 in 2015). Van de jongeren in JeugdzorgPlus in 2017-1 waren er 591 ‘nieuw’ in 

de JeugdzorgPlus. Maar liefst 40% van de jeugdigen werd overgeplaatst van de ene naar de andere 

JeugdzorgPlus voorziening, werd opnieuw geplaatst na eerder in zijn/haar jeugd in JeugdzorgPlus geplaatst te 

zijn geweest of is meer dan twee weken van de radar geweest en hernieuwd geplaatst na onttrekking. Van een 

onttrekking is sprake als een jongere zonder toestemming niet terugkeert van verlof.  

 

Kenmerken van de jongeren 2017-1 Aantal Percentage 

Geslacht   

Jongens 336 57% 

Meisjes 255 43% 

Leeftijd   

Jonger dan 12 jaar 24 4% 

12- 14 jaar 163 28% 

15-16 jaar 310 52% 

17 jaar en ouder 94 16% 

Totaal 591  
Tabel 14: Aantal nieuwe plaatsingen naar leeftijd en geslacht 

 

De cijfers over geslacht en leeftijd zijn procentueel al vier jaar redelijk stabiel. De gemiddelde doorlooptijd van 

JeugdzorgPlus is sinds 2014 afgenomen van bijna 8 naar 7 maanden.  

 

Uit de monitor JeugdzorgPlus 2017 blijkt verder dat: 

 72% is ≥ 15 jaar 

 59% jongens 

 28% allochtoon-niet Westers 

 37% heeft een IQ < 85 (11% IQ < 70) 

 43% komt vanuit thuissituatie, 49% vanuit residentie/pleegzorg 
Tekstkader 2: Cijfers monitor JeugdzorgPlus 2017 
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Kosten en verblijfsduur 

4. Wat kosten essentiële functies en hoe lang is het verblijf gemiddeld? 

 

Budget 2017 essentiële functies Utrecht West: € 1.474.162 en voor de Utrechtse regio’s samen € 23.481.158 

Type jeugdhulp Gemiddelde duur Tarief Utrecht West per 

etmaal 

Kosten per kalenderjaar (tarieven 

2018) 

Jeugdzorgplus landelijke 

inkoop 

365 dagen8 € 388 - € 4729 € 141.620 - € 177.280 

Jeugdzorgplus 245 dagen € 379 € 138.335 

Driemilieu 208 dagen €291 - € 305 € 106.215 - € 111.325 

Jeugdhulp verblijf (woon- 
en behandelgroepen) 

Gemiddeld 11,6 
maanden10 

€ 131 - € 273 € 47.815 - € 99.645 

Gezinshuis  € 113 - € 139 € 48.545 - € 50.735 

Pleegzorg  € 38 € 13.870 

Crisis verblijf Gemaximeerd op 2 x 14 

dagen 

€ 150 + eventueel  

€ 154,24 ambulant 

€ 2.100 - € 8.519 per traject 

Crisis pleegzorg Max 28 dagen + 

verlenging mogelijk 

€ 53 € 1484 voor de eerste 28 dagen 

Tabel 15: Duur en kosten van verschillende typen jeugdhulp 

 

Zorggebruik essentiële functies ten opzichte van het totaal 

5. Hoe groot is het zorggebruik essentiële functies ten opzichte van het totale jeugdhulpgebruik? 

 

Cijfers jeugdhulp 2017 
367.000 jeugdigen (0-18 jaar) kregen jeugdhulp -> bijna 11 procent van alle jeugdigen.11 
35.990 jeugdigen waren uithuisgeplaatst in een vorm van jeugdhulp met verblijf (peildatum 1 november 
2017), namelijk pleegzorg, gezinshuis, woon- of behandelgroep of gesloten plaatsing -> bijna 10% van de 
kinderen die jeugdhulp kregen.12 
852 kinderen werden gesloten geplaatst -> dat is iets meer dan 2% van de uithuisgeplaatste kinderen.13 

Tekstkader 3: Cijfers Jeugdhulp 2017 

 

Het is een verontrustende gedachte dat als van iedere 1000 jeugdigen met jeugdhulp er 2 uit huis worden 

geplaatst, de stijging van het gebruik van jeugdhulp in het algemeen mogelijk zal leiden tot meer 

uithuisplaatsingen als we niets veranderen. In Utrecht West is vooral een stijging van ambulante trajecten te 

zien, de meest voorkomende jeugdhulp voorafgaand aan een essentiële functie. 

 

Naast de 40 jeugdigen die in een essentiële functie verbleven in 2017, zijn er ook nog andere vormen van verblijf 

waar kinderen uit Utrecht West verblijven. We hebben het dan over woon-, leef en behandelgroepen en 

klinieken. Uit de eigen telling (zorgpaden Inkoop & Monitoring Utrecht West) blijkt dat 264 Kinderen uit Utrecht 

West (een deel van) 2017 verbleven in een vorm van jeugdhulp met verblijf. Kinderen in essentiële functies zijn 

15%  van het totaal. Opvallend is het hoge aantal kinderen met een crisisopvang jeugd-GGZ. Hoewel dit 

onderzoek zicht richt op jeugd- en opvoedhulp, is het aan te bevelen uit te zoeken waarom dit aantal zo hoog is.  

  

                                                      
8 Gemiddelde duur van trajecten op basis van de data in zorgpaden berekend voor JeugdzorgPlus landelijke inkoop, 
JeugdzorgPlus en Driemilieuvoorzieningen tussen 1 januari 2015 t/m 31 december 2017 
9 De verschillende tarieven komen voort uit verschillen in zorgzwaarte (licht, midden, zwaar, regulier of plus) binnen het de 
jeugdhulptype 
10 Dit gemiddelde gold voor jeugd- en opvoedhulp in 2010. 
http://www.dejeugdzaak.nl/assets/djz_brochzorgvoorzieningen.pdf 
11 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/17/11-procent-van-de-jongeren-krijgt-jeugdhulp 
12 http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82968ned&D1=8-12&D2=0&D3=a&HDR=G2,G1&STB=T&VW=T   
13 https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2017/11/JeugdzorgPlus-2017def.pdf   
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type jeugdhulp met verblijf 0 t/m 4 
jaar 

5 t/m 8 
jaar 

9 t/m 12 
jaar 

13 t/m 
16 jaar 

17&18 
jaar 

totaal 

pleegzorg 9 13 23 30 9 84 

gezinshuis 0 0 0 1 0 1 

gezinshuis plus¹ 0 0 0 4 0 4 

crisispleegzorg 2 0 0 4 0 6 

crisisopvang jeugd-GGZ (Crisis-DBC) 0 1 19 31 25 76 

crisisopvang 0 0 0 12 8 20 

jeugd-GGZ verblijf licht 0 0 0 0 3 3 

jeugdzorg verblijf licht 0 0 0 1 3 4 

jeugd-GGZ verblijf midden 0 1 0 0 6 7 

jeugdzorg verblijf midden 0 0 1 7 6 14 

jeugd-GGZ verblijf middelzwaar 0 0 0 0 1 1 

jeugd-GGZ verblijf zwaar 0 0 0 0 3 3 

jeugdhulp verblijf zwaar 0 0 1 8 6 15 

jeugd-GGZ verblijf extra zwaar 0 0 0 0 4 4 

driemilieu 0 0 4 6 6 16 

JeugdzorgPlus 0 0 0 2 2 4 

BOPZ 0 0 0 2 0 2 

totaal 11 15 48 108 82 264 

Tabel 16: aantallen cliënten Utrecht West naar leeftijdscategorie in alle vormen van jeugdhulp met verblijf in 2017 

 

Utrecht West vergeleken met landelijke cijfers 

6. Hoe doet de regio Utrecht West het in vergelijking met het landelijk gemiddelde? 

 

 Nederland Utrecht West  

Jeugdhulp totaal  8,9% 7,2% 

Jeugdhulp zonder verblijf 8,1% 7,1% 

Jeugdhulp met verblijf 1% 0,5% 
Tabel 15: Percentage jeugdhulp gebruik van jeugdigen van 0 tot 23 jaar in 2017 

 

Het percentage jeugdhulpgebruik ligt over hele linie lager in Utrecht West dan het landelijk gemiddelde. Het 

percentage ‘jeugdhulp met verblijf’ ligt zelfs zo laag dat we zijn uitgekozen om deel te nemen aan onderzoek 

over regionale verschillen in het gebruik van jeugdhulp met verblijf. Het blijkt dat we geen verklaring hebben 

voor het lage jeugdhulpgebruik. We zijn ons er niet van bewust dat we iets ‘beter’ of ‘anders‘ doen dan andere 

regio’s, behalve het project integrale jeugdhulp (Youké en Focuz) waarin Jeugd- en Opvoedhulp (J&O) en Jeugd-

Geestelijke Gezondheidszorg (J-GGZ) worden gecombineerd. In het onderzoek naar regionale verschillen wordt 

geconcludeerd dat gebruik van jeugdhulp met verblijf positief samenhangt met het aandeel bijstandsgezinnen 

en het aandeel eenoudergezinnen vanwege achterliggende problematiek. Verder hebben kleine gemeenten 

relatief een hoog gebruik van jeugdhulp met verblijf. Ten slotte wordt minder verwezen naar jeugdhulp met 

verblijf als deze locaties zich buiten de regiogrenzen bevinden. Hiervan is sprake in Utrecht West (Significant, 

2018-2, p. 5-7) 

 

Huidig en historisch gebruik 

7. Hoe verhoudt het huidige jeugdhulpgebruik zich tot het historische gebruik? 

‘Jeugdzorg is de verzamelnaam voor drie hulptypen: jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.’  
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‘Jaarlijks krijgt ongeveer 11 procent van de jongeren een of meer vormen van jeugdzorg. Dat aandeel is sinds 

2011 vrij stabiel. De overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 lijkt hier geen invloed op te hebben 

gehad. Er lijkt ook geen verschuiving te zijn geweest van duurdere zorg naar goedkopere zorg dichter bij huis.’14 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Aantallen jongeren met een vorm van 

jeugdzorg in Nederland in de periode 2011 t/m 

2016 

 

 

Samenvatting 

In 2017 verbleven 245 jeugdigen uit Utrecht West in jeugdhulp met verblijf (tabel 5, pagina 16). Op 31 december 

2017 verbleven 22 jongeren daarvan in een essentiële functie (tabel 4, pagina 16). In de periode 2015-2017 

verbleven in totaal 107 jeugdigen in crisis met verblijf, een driemilieuvoorziening en JeugdzorgPlus (tabel 9, 

pagina 17). Voor jeugdigen in een essentiële functie worden geplaatst hebben ze meestal al veel hulp gehad, 

gemiddeld bijna 5 trajecten bij crisis verblijf, bijna 6 bij driemilieu en 7,5 bij JeugdzorgPlus (tabel 9, pagina 18). In 

65% van de zorgpaden komt ambulante specialistische hulp of jeugd-GGZ voor het zorgpad.  

Er is over JeugdzorgPlus veel data. Zo weten we dat de landelijk helft van de jongeren 15 of 16 jaar is. 37% Van 

de jongeren heeft een (licht) verstandelijke beperking (tabel 14 & tekstkader 2, pagina 20) 

Regelmatig verwijzen zorgaanbieders zelf naar essentiële functies. 22% Van de verwijzingen naar jeugdhulp met 

verblijf gaat via de wijkteams, 43% is niet bekend (bij CBS15) en de overige 43% wordt verwezen door kinder- en 

jeugdarts of Samen Veilig (SVMN). In Nederland is 1% van de kinderen uit huis geplaatst en in Utrecht West maar 

0,5%16, hier is geen goede verklaring voor behalve dat regio’s die zelf geen instellingen binnen hun regiogrenzen 

hebben minder verwijzen (Significant, 2018, p. 5). Landelijk stijgt het gebruik van jeugdzorg sinds 2014 gestaag 

(figuur 6, pagina 22), ook in Utrecht West.  

Het totaal aantal kinderen die (een deel van) 2017 in een instelling of gezinsvorm verbleven is 264 volgens de 

telling van Utrecht West (tabel 16, pagina 22). Daarvan verbleven 40 jeugdigen (15%) in een essentiële functie.  

  

                                                      
14 https://jeugdmonitor.cbs.nl/publicaties/2016-evenveel-jongeren-jeugdzorg-als-2011 
15 & 14 https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/benchmark-jeugdzorg 
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5. De doelgroepen van essentiële functies  
 

Inleiding  

‘Is het mogelijk aan de hand van de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens cliëntprofielen op te stellen van 

groepen jongeren met grofweg dezelfde kenmerken, die gebruik maken van driemilieuvoorzieningen, 

JeugdzorgPlus en residentiële crisisvoorzieningen?’ 

 

In hoofdstuk 2 zijn heel veel cijfers voorbij gekomen over essentiële functies. Deze cijfers geven echter 

nauwelijks een beeld van de jongeren in deze instellingen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het profiel van 

de jongeren. De focus ligt daarbij op wat er niet goed gaat en de jongere niet kan en wat (in)direct tot de 

uithuisplaatsing heeft geleid. Laat vooraf gezegd zijn: we doen de jongeren er absoluut te kort mee alleen te 

kijken naar hun kwetsbaarheden en problemen. 

 

Voor de helderheid de volgende aanvulling: de cliëntprofielen gaan over jongeren in zware jeugdhulp met 

verblijf die deel uitmaken van de zogenaamde jeugd- en opvoedhulp. Al hebben veel van deze jongeren ook 

psychische problemen, het gaat in dit onderzoek niet om psychiatrische opnames (onder andere BOPZ) bij 

bijvoorbeeld een psychose, anorexia, een suïcidepoging of andere ernstige psychiatrische problematiek.  

 

Op iedere indeling is iets af te dingen, zo ook op deze indeling in cliëntprofielen. En ook bij deze indeling is soms 

sprake van overlap. De profielen in dit onderzoeksrapport zijn tot stand gekomen door de profielen uit het boek 

‘Jeugdzorg met een Plus’ (Dresen et al, 2017, p. 33-38) als uitgangspunt te nemen en deze voor te leggen in de 

interviews aan de instellingen die essentiële functies bieden en experts in zware jeugdzorg. Dit heeft geleid tot 

een iets andere indeling en aanscherping van de profielen. Door meer inzicht te krijgen in de cliëntprofielen, is 

het mogelijk om in de zoektocht naar alternatieven voor essentiële functies per profiel de mogelijkheden te 

verkennen. 

   

Er zijn vier profielen opgesteld die zullen worden toegelicht. Voor crisisplaatsing, driemilieuvoorzieningen en 

JeugdzorgPlus gelden dezelfde profielen. Helaas en als vanzelfsprekend –in verband met de privacy- zijn er geen 

gegevens over de omvang per cliëntprofiel in Utrecht West bekend. Voor de profielen worden geïntroduceerd 

eerst een aantal algemene kenmerken en verschillen. Vervolgens wordt per profiel een typering gegeven en 

waar de kansen liggen voor zo thuis nabij mogelijk opgroeien. Tot slot wordt aandacht besteed aan de 

onderwerpen draagkracht ouders en 18+. 

 

Algemeen beeld 

Er is meer onderzoek gedaan naar JeugdzorgPlus (mede doordat JeugdzorgPlus pas 10 jaar bestaat) dan naar de 

driemilieuvoorzieningen. De gedragsproblematiek is ernstiger in JeugdzorgPlus dan in driemilieuvoorzieningen. 

Een uitzondering hierop vormen de jeugdigen met profiel mensenhandel en eerwraak. Zij worden gesloten 

geplaatst voor om voor hun veiligheid te zorgen.  

 

‘Jongeren in JeugdzorgPlus hebben minder binding met school, laten meer risicovol gedrag zien in hun vrije tijd, 

gebruiken vaker drugs, zijn vaker geconfronteerd met mishandeling en misbruik, en zijn vatbaarder voor de 

invloed van ‘foute’ vrienden in vergelijking met jongeren in de open residentiële jeugdhulp.’ (Dresen et al., 2017, 

p. 37) ‘(…) Daarbij wordt door meerdere respondenten de grilligheid van de doelgroep genoemd. Het type 

jongeren dat in de JeugdzorgPlus instellingen beland, naast de algemene omschrijving dat ze een gevaar voor 

zichzelf en/of voor hun omgeving vormen, wisselt nogal eens, zo horen we terug. Een citaat: "Dan zijn het weer 

veel meisjes met loverboy-problematiek, dan weer krijgen we veel aanmeldingen van verslaafden, en dan weer 

zwerfkinderen uit Oost-Europa. Het ene moment denk je makkelijk een groep vol te krijgen voor een bepaald 

type jongeren, en dan is die groep ingericht en dan krijg je nauwelijks aanmeldingen." ‘(Hospers & Vernhout, 

2017, p. 17) 
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Er vroeg bij zijn is lastig. Begrijpen dat er in de jonge jeugd al veel mis kan gaan is belangrijk om te snappen hoe 

jongeren later in de problemen komen. Al tijdens de zwangerschap kan schade optreden. Door middelengebruik 

bijvoorbeeld. Een voorbeeld van specifieke problematiek is het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). 17‘Bij stress 

tijdens de zwangerschap verandert het genetisch materiaal van het kind waardoor het minder gevoelig wordt 

voor correctie en gevoeliger voor verslaving.’ Vaak blijkt achteraf dat kinderopvang en de leerkrachten in groep 1 

en 2 al een niet pluis gevoel hadden. Kinderen die bijten bijvoorbeeld en die dieren kwellen. Kinderen die geen 

contact kunnen maken. ‘We moeten die 2-3-jarigen iets adequaats kunnen bieden.’ Expert Adri van Montfoort 

geeft aan dat het heel lastig is bij diagnostiek om een scherp beeld te krijgen van wat in het kind zelf zit en wat 

een reactie is op de omgeving en gebeurtenissen. Ook het NJi benadrukt dat het belangrijk is er vroeg bij te zijn. 

‘Er zijn interventies die zich richten op een vroegtijdig stadium, op voorzorg. Die komen niet altijd op de juiste plek 

aan. Dit blijkt ook uit de evaluatie van de jeugdwet’.  

 

Cliëntprofiel 1: kinderen uit een (intergenerationeel) multiproblem gezin 

Profiel 

Kinderen met externaliserende gedragsproblematiek, zoals ongehoorzaam, (oppositioneel-)opstandig, 

antisociaal en agressief gedrag in combinatie met gezinsproblemen. Zij hebben vaak een trauma door 

mishandeling, misbruik of verwaarlozing in het verleden, meerdere uithuisplaatsingen en mislukte plaatsingen in 

pleeggezinnen. Er is vaak intergenerationele problematiek: moeder en oma groeiden ook residentieel op. Door 

hun slechte ervaringen hebben ze weinig vertrouwen in de hulpverlening. Door de slechte opvoedsituatie thuis, 

uithuis- en overplaatsingen is vaak sprake van hechtingsproblematiek. Volgens Lector Residentiële jeugdzorg 

Peer van der Helm zou het om 12.000 jongeren gaan. Hij vraagt ook aandacht voor erfelijkheid. ‘70% Van 

agressie is erfelijk.’ In deze gezinnen is altijd sprake van meerdere problemen op het gebied van huisvesting, 

werk & inkomen (werkloosheid, bijstand), financiën (schulden), verslaving, psychische problemen bij ouders, een 

klein of destructief netwerk, gedoe in de buurt. 

 

Kiezen tussen kwaden 

Het is een soms een lastige afweging. Proberen om de kinderen thuis op de te laten groeien, met het risico van 

onvoldoende verbetering en toenemende schade. Of het tij voldoende keren, zodat de kinderen thuis kunnen 

opgroeien met eventueel langdurige begeleiding om de situatie stabiel te houden. Het van belang vroegtijdig in 

te schatten of de thuissituatie schadelijk blijft voor bij deze kinderen. Met de juiste begeleiding en behandeling 

geboden is het mogelijk om hen in pleeggezinnen of gezinshuizen te laten opgroeien. Hoe later de kinderen 

uithuisgeplaatst worden, en daarmee hoe meer schade er is berokkend, hoe moeilijker het wordt om een 

gezinsvervangende situatie te vinden. Bij de kinderen bij wie de problematiek dermate heftig (vaak 

hechtingsproblematiek) is dat een gezinsvorm niet passend is, is kleinschalige opvang tijdelijk gewenst. Hier 

kunnen de kinderen stabiliseren, behandeld worden en toewerken naar een plaatsing binnen een gezin. 

‘Getracht zou moeten worden om gelijk bij de start van het verblijf in de opvang, het toekomstige gezin te 

betrekken (over een half jaar kun je bij deze mensen in een gezin gaan wonen, maak alvast kennis). Op deze 

manier ervaren de kinderen perspectief en is er voor hen reden om zich te ontwikkelen binnen de groep.’ 

 

Kansen 

- Bij inzet vóór de zwangerschap kan uithuisplaatsing in sommige gevallen voorkomen kunnen worden. 

Intensieve ambulante begeleiding tijdens en na de zwangerschap is in deze gevallen noodzakelijk.  

- Deze doelgroep is tot hun 18e in beeld bij jeugdzorg en justitie; dit biedt kansen voor gemeenten.  

- Tijdelijke residentiële zorg voor kinderen met hechtingsproblematiek om te stabiliseren en voor behandeling. 

Zo snel als mogelijk langdurig (liefst tot 23 jaar) perspectief bepalen.  

- Na stabilisatie en behandeling kunnen kinderen terug naar huis (afhankelijk van de mate van problematiek 

thuis), in het eigen netwerk opgenomen worden (afhankelijk van aanwezigheid en kwaliteit van het netwerk), 

naar een pleeggezin of een gezinshuis. De problematiek van de jeugdige kan vragen om een gezinssituatie 

helemaal toegespitst op de behoefte van de jeugdige. Mogelijk is dit een gezinshuis met één of twee kinderen.  

 

 

                                                      
17 https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/foetaal-alcoholsyndroom 
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Cliëntprofiel 2: kinderen met een (licht) verstandelijke beperking plus 

Profiel 

Profiel 2 zijn kinderen met een (licht) verstandelijke beperking. Zij maken 37% uit van de populatie in 

JeugdzorgPlus (zie pagina 20), namelijk 26% LVB en 11 % VB. Van een licht verstandelijke beperking (LVB) wordt 

gesproken bij een IQ tussen 55 en 75 en van een verstandelijke beperking bij een IQ onder de 55. Bij de 

doelgroep in essentiële functies is sprake van een combinatie van (L)VB met psychiatrische problemen (co 

morbiditeit = een combinatie van beperking, stoornis en/of verslaving), gedragsproblemen of gez insproblemen. 

Een specifieke doelgroep binnen essentiële functies is jongeren met zowel een licht verstandelijke beperking als 

autisme. Kinderen met een verstandelijke beperking vallen soms onder de Wet Langdurige Zorg18, omdat zij hun 

leven lang dagelijks begeleiding en toezicht nodig hebben. Waar een verstandelijke beperking meestal het gevolg 

is van een niet erfelijk genetisch defect, zien we dat LVB regelmatig vaker voorkomt in de familie. Kinderen van 

ouders met een verstandelijke beperking zijn een aparte, kleine doelgroep.  

 

Positie in de maatschappij en herkennen van LVB 

De groep LVB kan zich in toenemende mate niet meer handhaven in de steeds complexer wordende 

samenleving. Bij jongeren met een verstandelijke beperking komt seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak 

voor. Deze groep is ook zeer kwetsbaar voor prostitutie en criminaliteit. Landelijk zijn er ongeveer 200.000 

kinderen in Nederland met LVB. ‘We stellen doelen op die ze niet kunnen halen. We bevestigen wat de jongere of 

het gezin niet kan.’ 

 

Momenteel gebeurt het vaak dat meerdere interventies ingezet worden die niet effectief zijn, waarbij niet 

gerealiseerd wordt dat LVB de onderliggende reden van de problematiek is. Er is bij gemeenten en wijkteams 

soms onvoldoende kennis en ervaring met deze problematiek, waardoor herkenning lang uitblijft.  

 

Kansen 

Ouders en hun kinderen met een licht verstandelijke beperking kunnen genoeg hebben aan langdurige, 

stabiliserende ambulante ondersteuning, zodat uithuisplaatsing kan worden voorkomen, indien de risico’s in de 

opvoeding vroegtijdig gesignaleerd worden. ‘Wat kunnen we doen met elkaar om te voorkomen dat een kind 13 

crisisplekken heeft? Wat heeft een gezin nou echt nodig? Waar ze tegen aan lopen is als het zo ver komt 

(uithuisplaatsing, red.) er al een batterij aan hulpverlening is geweest. De LVB problematiek wordt te laat 

onderkend. Het wordt pas vrij laat in het traject ontdekt.’ 

 

Het is van belang ondersteuning van wisselende intensiteit in te zetten om escalaties en heftigere problematiek 

(mishandeling, verwaarlozing, schoolverzuim, alcohol- en drugsgebruik, e.d.) te voorkomen. De noodzaak om te 

variëren in hoe vaak en hoeveel uren begeleiding, heeft er mee te maken dat in ‘LVB- gezinnen’ het effect van 

levensgebeurtenissen als ziekte, overlijden, geboorte en verhuizen vaak heel groot en negatief is vanwege de 

beperkte draagkracht. Ook de overgang naar een andere school, baan of naar werkeloosheid is risicovol. Voor 

‘LVB gezinnen’ kan respijtzorg (bijvoorbeeld weekendpleegzorg of logeeropvang) soms een goede oplossing zijn, 

om het gezin even te ontlasten. Langdurige hulp voor stabiliteit kan er als volgt uit zien. ‘Zet huishoudelijke hulp 

in. En kinderdagopvang voor het kind. Dan gaat het jochie goed en is het huis schoon. Het is andere manier van 

aanpakken. Het grootste probleem zijn de hulpverleners. Zet een MBO plusser in. Die de bedden verschoont en 

ondertussen een praatje maakt. Die goed luistert.’ 

 

Zijn ouders echt niet in staat om kinderen op te voeden, dan is het van belang om er vroeg bij te zijn en na een 

zeer zorgvuldige afweging de kinderen zo snel als mogelijk op te laten groeien in een gezinsvorm. Hoe ouder de 

kinderen zijn en hoe meer schade berokkend is, hoe groter de kans op een breakdown in de gezinsvorm (pleeg- 

of gezinshuisouders redden het niet met deze jongere). Bij ouders met een verstandelijke beperking zijn 

uithuisplaatsingen moeilijk te voorkomen.  

 

  

                                                      
18 https://www.informatielangdurigezorg.nl/jeugd/toegang-wlz 
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Cliëntprofiel 3: jongeren met grensoverschrijdend gedrag 

Het gaat hier over grensoverschrijdende gedrag thuis, dat met de leeftijd meer onhoudbaar wordt en vaak 

gecombineerd gaat met spijbelen, (kleine) criminaliteit en (heftig) drugs- en alcoholgebruik. Deze kinderen 

worden vaak residentieel geplaatst na een incident (crisis). Vaak is de vertrouwensband tussen ouders en 

jongere beschadigd en soms willen de ouders het kind niet meer in huis. Door afwijzing van ouders willen de 

jongeren soms ook niet meer terug. Dit profiel bestaat uit twee subprofielen, namelijk voorspelbaar en 

onvoorspelbaar grensoverschrijdend gedrag.  

 

Profiel 

1. Voorspelbaar:  

Jongeren uit gezinnen waarbij een combinatie bestaat van ouders met problematiek en/of een 

ontwikkelingsstoornis van het kind (bijvoorbeeld ADD of ADHD). Na jarenlang pedagogische onmacht 

(grensoverschrijdend gedrag) gaat het mis in de puberteit. ‘Een kreet van pedagogische onmacht die chronisch is, 

is niet per se een crisis.’ 

 

Voorspelbaar is een gevaarlijk begrip. Het is pertinent niet zo dat vooraf bekend is welke jeugdigen in zware 

jeugdhulp terecht zullen komen. 19 Het bepalen van een kleinere of grotere kans op opvoed- en 

opgroeiproblemen bij een bepaalde combinatie van omstandigheden is wel mogelijk. Bij de voorspelbare groep 

is de ontwikkelingsstoornis vaak al in de vroege kinderjaren bekend en zien kinderdagverblijven en scholen de 

pedagogische onmacht van ouders. Indien op die leeftijd de juiste opvoedondersteuning geboden wordt kan 

daarmee het gedrag bijgestuurd worden. Hoe later dit ingezet wordt, hoe lastiger dit is. Vaak zijn ouders met 

een psychiatrische stoornis bekend bij de GGZ. Kinderen van ouders met psychiatrische problematiek 

ontwikkelen bijna altijd een zekere mate van internaliserende of externaliserende (gedrags)problematiek. Bij 

bekendheid van psychiatrie bij ouders dient altijd ingezet te worden op het hele gezin. Dit kan langdurig 

laagintensief zijn, met op risicomomenten specialistische ondersteuning. Deeltijdopvang in een gezinsvorm kan 

er voor helpen zorgen dat een kind thuis kan blijven wonen. Indien er een crisisopname heeft plaatsgevonden bij 

escalatie is het wenselijk om de behandeling gelijk te starten, gelijktijdig met ambulante specialistische 

ondersteuning binnen het gezin, zodat gewerkt kan worden aan terugkomst. Omdat bij deze groep het gedrag 

escaleert in de puberteit is het heel af en toe noodzakelijk de jeugdigen te laten stabiliseren in een 

getransformeerd verblijf, soms voor hun eigen of andermans veiligheid. Ook hier geldt dat er, als terugkeer naar 

huis niet mogelijk is, er altijd een perspectief moet zijn op een gezinsvorm om verder in op te groeien.  

 

2. Onvoorspelbaar:  

Kinderen die na een normaal verlopen jeugd in de puberteit vrij plotseling excessief gedrag vertonen. In 

ongeveer bij de helft van dit profiel speelt interculturalisatie een rol (opgroeien in een gezin met een niet-

Westerse cultuur binnen de Nederlands maatschappij). Triggers voor het heftige gedrag zijn big life events, zoals 

een scheiding, een nieuwe partner, de dood van een ouder of psychose van een ouder.  

 

Kansen 

Bij tijdig en op maat ondersteunende ambulante hulp, kan een uit huisplaatsing voorkomen worden. De 

ambulante hulp dient gericht te zijn op het gezin. Op maat betekent: zo intensief en specialistisch als nodig, elk 

moment van de week (weekend/ avond) en per gezin bekijken welke interventies passend zijn. Wanneer sprake 

is van crisis door het gedrag van de jongere, dan is bij deze problematiek grote winst te halen door de jongere 

juist niet uit huis te plaatsen, maar intensieve(re) hulp in huis in te zetten. Als in crisis wel de afweging wordt 

gemaakt de jongere, anders dan een nachtje afkoelen bij familie of vrinden, dan is het van groot belang dat de 

zorgaanbieders van verblijf hun expertise bij ouders thuis gaan inzetten en dat dat na terugkeer intensieve en 

specialistische hulp wordt ingezet. Vaak is in de aanloop naar crisis al (sinds korte tijd) ambulante hulpverlening 

betrokken. Het uitgangspunt van gemeenten is zo licht mogelijk. Dit leidt er soms toe dat te lang gewacht wordt 

met de noodzakelijke specialistische hulp voor jongeren met dit cliëntprofiel en kan het snel van kwaad tot erger 

worden.  

                                                      
19 Eén van de mantra’s in de jeugdzorg die door Adri van Montfoort ter discussie wordt gesteld. 
https://www.vanmontfoort.nl/maatregel-1-verhoog-de-drempel-en-richt-hoogwaardige-toegang-in/ 
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Cliëntprofiel 4: mensenhandel en eergerelateerd geweld 

De twee groepen binnen cliëntprofiel 4 hebben gemeen dat beide doelgroepen fysiek gevaar lopen door 

(strafbare) invloeden van buitenaf. De ene groep zijn kinderen die slachtoffer zijn van mensenhandel en de 

andere voornamelijk meisjes die te maken hebben met (de dreiging van) eergerelateerd geweld.  

 

Profiel 

1. Mensenhandel  

‘Verreweg de meeste meisjes die in de gesloten jeugdzorg verblijven, zitten daar om hulp te krijgen vanwege 

ervaringen met seksueel geweld. Het ging in 2016 om zeker 85 procent van deze groep.’20 Het gaat bij 

mensenhandel in de Nederlandse jeugdzorg specifiek om seksuele uitbuiting van jongens en meisjes. Deze 

problematiek is ook bekend onder de naam Loverboyproblematiek. Omdat de werkwijze tegenwoordig 

veranderd is, bijvoorbeeld het ronselen van meiden door andere meiden of in plaats van paaien (meteen) 

gebruik maken van dreigingen en geweld wordt de term mensenhandel gehanteerd. ‘Uit eigen onderzoek blijkt 

dat de problemen van slachtoffers van mensenhandel vaak al ruim voor hun puberteit beginnen. Als kind 

hadden zij al te maken met misbruik, mishandeling of verwaarlozing. In driekwart van de gezinnen was sprake 

van forse problemen, waaronder huiselijk geweld en kindermishandeling, verslaving en psychiatrische 

problemen bij gezinsleden.’21  

 

‘Vorig najaar bleek dat seksuele uitbuiting van minderjarigen veel vaker voorkomt dan tot dusver werd 

aangenomen op basis van het aantal meldingen. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel deed toen voor het 

eerst een schatting van het aantal Nederlandse meisjes dat slachtoffer wordt: 1.320 per jaar. Dat is meer dan 

tien keer zo veel als het aantal meldingen dat in 2017 binnenkwam bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel. 

Afgezet tegen de 650 middelbare scholen die Nederland telt, zou dit betekenen dat er op elke school gemiddeld 

twee meisjes rondlopen die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting.’22 ‘ "Ik vind het heftig dat van een bijzonder 

groot aantal kinderen de problemen na seksueel geweld zo oplopen dat hun vrijheid wordt beperkt door 

opname in een gesloten instelling", zegt rapporteur Herman Bolhaar.’23 

 

Kinderen die slachtoffer zijn van mensenhandel kunnen niet thuis blijven wonen. Wanneer zij onder emotionele 

en financiële invloed zijn van een mensenhandelaar is meestal de enige manier om deze relatie te verbreken om 

het kind uit de omgeving te halen. In de huidige situatie verblijven deze kinderen in een specialistische setting 

buiten de regio (bijvoorbeeld Fier in Friesland) of in een JeugdzorgPlus voorziening (Intermetzo). Omdat deze 

kinderen vaak zelf weer terugkeren naar hun mensenhandelaar worden zij gesloten geplaatst. ‘Ik had het fijn 

gevonden als het meisje niet naar Leeuwarden had gehoeven. Nu hebben ouders veel moeten reizen.’ Nadat de 

kinderen weerbaar zijn gemaakt kunnen zij soms terugkeren naar huis. Gelijktijdig dienen ouders voorbereid te 

worden op de terugkomst van hun kind, zodat het risico op herhaling wordt verkleind.  

 

‘De brancheorganisatie van jeugdzorginstellingen zegt te willen voorkomen dat kinderen op gesloten afdelingen 

terechtkomen. "De behandelingen daar zijn goed, maar misschien kun je die ook op een andere plek geven", 

zegt een woordvoerder. "De vraag is of je de veiligheid van kinderen moet garanderen met een hek. Daarom 

willen we graag onderzoek naar hoe slachtoffers naar ons worden doorverwezen." Volgens Jeugdzorg Nederland 

is het vooral belangrijk om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden. Wijkteams en scholen zouden 

"signalen van kwetsbaarheid" beter moeten leren herkennen.’ 24 

 

  

                                                      
20 https://www.nu.nl/binnenland/5331422/veel-meisjes-gesloten-afdeling-jeugdzorg-vanwege-seksueel 
geweld.html?redirect=1 
21 https://www.fier.nl/kennis-en-expertise/mensenhandel-loverboyproblematiek 
22 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-de-13-jarige-sterre-tot-prostitutie-werd-
aangezet~bf898c2c/?utm_campaign=shared%20content&utm_medium=app&utm_source=link&utm_content=free (23 juni 
2018) 
23 https://nos.nl/artikel/2238441-rapport-misbruikte-kinderen-te-vaak-in-gesloten-jeugdzorg.html 
24 https://nos.nl/artikel/2238441-rapport-misbruikte-kinderen-te-vaak-in-gesloten-jeugdzorg.html 
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2. Eergerelateerd geweld 

‘Eergerelateerd geweld is geestelijk of lichamelijk geweld om de geschonden eer van de familie te herstellen. De 

vraagstukken en problemen zijn zeer indringend, voor alle betrokken familieleden. Het geweld kan bestaan uit 

bijvoorbeeld bedreiging, mishandeling, huwelijksdwang, ontvoering en zelfs eerwraak (moord). Eergerelateerd 

geweld speelt vooral in gesloten gemeenschappen.’ 25 Meisjes (en jongens) die te maken hebben met (een 

dreiging van) eergerelateerd geweld kunnen voor hun eigen veiligheid niet thuis of binnen hun 

familie/gemeenschap wonen. Een gesloten plaatsing wordt gezien als de enige manier om hun veiligheid te 

garanderen. Het is van belang om goede ondersteuning in het gezin te bieden met als doel een veilige terugkeer. 

Niet alle jongeren kunnen echter terug naar huis. Een (open) woonvorm in de regio van herkomst is, 

voornamelijk kort na escalatie, niet veilig.  

 

Kansen 

Een (geheime) plek in een kleinschalig verblijf in een woonwijk ergens anders in het land is een mogelijkheid, in 

plaats van verblijf in een grootschalige instelling. Fier is gespecialiseerd in de opvang van jongeren met 

eergerelateerd geweld en is met deze ontwikkeling bezig.  

 

Draagkracht ouders  

‘Uit de analyse blijkt dat er twee soorten casuïstiek zijn. Jeugdigen met draagkrachtige ouders en 

jeugdigen met minder draagkrachtige ouders.’ (Windesheim, 2018, p. 12) Uit het onderzoek, dat kwalitatief is en 

beperkt in omvang, blijkt bij 33% van de onderzochte dossiers dat de ouders draagkrachtig bij de profielen 

mensenhandel en bij psychische problematiek van de jeugdige (waarschijnlijk profiel grensoverschrijdend 

gedrag). Op basis van interviews en literatuur is een inschatting gemaakt van de draagkracht van ouders voor 

alle cliëntprofielen. De draagkracht van de ouders en de leerbaarheid zijn essentieel voor het voorkomen van 

uithuisplaatsing, de eventuele terugkeer naar huis en de keuze voor ambulante (na)zorg.  

 

Cliëntprofiel Type Draagkracht ouders Reden opname 

1. Beperking  LVB-gezin  - Stabilisatie 
(opvoedklimaat) 

 VB-ouders  -- Opvoeden overnemen 

2. Multiproblem Wel intergenerationeel -- Stabilisatie 
Behandeling 
hechtingsproblematiek 

 Niet intergenerationeel - 

3. Grensoverschrijdend Voorspelbaar -  Crisisopvang, stabilisatie 
+ behandeling  Onvoorspelbaar - of + 

4.  Eerwraak Onderdeel probleem Veiligheid + behandeling 
(weerbaar maken)  Mensenhandel - of +  

Tabel 17: Indeling cliëntprofielen met een inschatting van de draagkracht van ouders op basis van interviews en literatuur 

  

                                                      
25 https://www.fier.nl/verwijzen/eergerelateerd-geweld 
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18+ 

‘18+ is een probleem. Ze denken dat ze het zelf op kunnen lossen. Vooral LVB-ers, die raak je kwijt als ze 18 zijn en 

dan gaan ze zelf weer kinderen maken. Ze zijn 18 jaar, dus mogen ze weg. Je hebt geen grip, niet als hulpverlener 

en niet als ouder. Een LVB-er is misschien 18 voor de wet, maar emotioneel misschien 12 jaar.’ 

 

Wat voor alle cliëntprofielen geldt, is dat doorgaande, passende hulp in gevaar komt zodra de jongeren 18 jaar 

worden en het voor kwetsbare jongeren moeilijk is om op eigen benen te gaan staan. Pluryn heeft de volgende 

infographic gemaakt over de 18+ problematiek. 

Figuur 7: infographic Pluryn problemen en oplossingen 18+ problematiek 26 

 

‘De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) signaleert vier obstakels waardoor jongeren in een lastige 

situatie terecht kunnen komen. Ten eerste sluiten bepaalde leeftijdsgrenzen niet goed aan bij kenmerken en 

situaties van individuele jongeren, waardoor zij geen passende zorg, ondersteuning of begeleiding krijgen. Zoals 

de bovengrens van 18 jaar bij de jeugdhulpplicht. Veel jongeren hebben jeugdhulp ook na deze leeftijd hard 

nodig. Ze ontvangen immers vaak weinig ondersteuning vanuit het gezin, moeten op hun 18de ook ineens 

allemaal andere zaken regelen en zijn nog volop in ontwikkeling. Sterker nog, ze lopen relatief vaak achter in hun 

ontwikkeling, waardoor de grens van 18 jaar voor hen wel erg vroeg komt. 

 

Ten tweede ervaren jongeren knelpunten als ze van de ene naar de andere wet of voorziening overgaan. Zoals 

de transitie van wettelijke minderjarigheid naar meerderjarigheid bij 18 jaar, of van de Jeugdwet naar de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) of Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze overstap kan stroef verlopen 

doordat de jongeren slecht voorbereid zijn, of door het bureaucratische en tijdrovende proces. Jongeren hebben 

juist baat bij een geleidelijke overgang en een warme overdracht. Dan vallen zij niet tussen wal en schip en is 

de continuïteit van zorg en ondersteuning geborgd. 

                                                      
26 https://www.pluryn.nl/over-pluryn/nieuws/nieuws-2017/problematiek-18plus 
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Ten derde sluit het aanbod van zorg en ondersteuning vaak slecht aan bij de belevingswereld van jongeren. Met 

vervelende gevolgen: kwetsbare jongeren worden niet bereikt of de hulp heeft onvoldoende effect – is in 

sommige gevallen zelfs contraproductief. Sommigen zien niet in dat ze een probleem hebben en vragen daarom 

geen voorziening aan. Anderen schamen zich ervoor, hebben er slechte ervaringen mee, of het boeit ze 

simpelweg niet. 

 

Ten vierde krijgen innovatie en preventie ‘over de grenzen’ van domeinen heen weinig kans door een gebrek aan 

financiële prikkels en beperkte budgetten. Gemeenten kunnen jeugdhulp voor 18-minners al nauwelijks 

bekostigen, laat staan verlengde jeugdhulp aan jongeren van 18 tot 23 jaar. Daarnaast komen 

jongeren boven de 18 soms toch in aanmerking voor zorg of ondersteuning uit de Zvw, Wmo of Wet langdurige 

zorg (Wlz).’ (RVS, 2018, p. 9-10) 

 

Om de kwetsbaarheid van de doelgroep 18+ duidelijk te maken onderstaand een aantal cijfers waaruit de 

overlap blijkt tussen jeugdhulp en dak- en thuisloosheid van jongeren.  

 

Tekstkader 3: cijfers zwerfjongeren 

 

Samenvatting 

Er zijn vier cliëntprofielen met een paar subtypen.  

Cliëntprofiel 1: kinderen uit een (intergenerationeel) multiproblem gezin. Kinderen met externaliserende 

gedragsproblematiek, zoals ongehoorzaam, (oppositioneel-)opstandig, antisociaal en agressief gedrag in 

combinatie met gezinsproblemen. Zij hebben vaak een trauma door mishandeling, misbruik of verwaarlozing in 

het verleden, meerdere uithuisplaatsingen en mislukte plaatsingen in pleeggezinnen. Er is vaak 

intergenerationele problematiek: moeder en oma groeiden ook residentieel op. Door hun slechte ervaringen 

hebben ze weinig vertrouwen in de hulpverlening. Door de slechte opvoedsituatie thuis, uithuis- en 

overplaatsingen is vaak sprake van hechtingsproblematiek. (pagina 25) 

 

Cliëntprofiel 2: kinderen met een (licht) verstandelijke beperking. Zij maken 37% uit van de populatie in 

JeugdzorgPlus (pagina 20). Van een licht verstandelijke beperking (LVB) wordt gesproken bij een IQ tussen 55 en 

75 en van een verstandelijke beperking bij een IQ onder de 55. Bij de doelgroep in essentiële functies is sprake 

van een combinatie van (L)VB met psychiatrische problemen (co morbiditeit = een combinatie van beperking, 

stoornis en/of verslaving), gedragsproblemen of gezinsproblemen. Een specifieke doelgroep binnen essentiële 

functies is jongeren met zowel een licht verstandelijke beperking als autisme. (pagina 26) 

 

Cliëntprofiel 3: Jongeren met grensoverschrijdend gedrag thuis, dat met de leeftijd meer onhoudbaar wordt en 

vaak gecombineerd gaat met spijbelen, (kleine) criminaliteit en (heftig) drugs- en alcoholgebruik. Deze jongeren 

worden vaak residentieel geplaatst na een incident (crisis). Vaak is de vertrouwensband tussen ouders en 

jongere beschadigd en soms willen de ouders het kind niet meer in huis. Door afwijzing van ouders willen de 

jongeren soms ook niet meer terug. Dit profiel bestaat uit twee subprofielen, namelijk voorspelbaar en 

onvoorspelbaar grensoverschrijdend gedrag. (pagina 27) 

 

Cliëntprofiel 4: mensenhandel en eergerelateerd geweld. De twee groepen binnen cliëntprofiel 4 hebben 

gemeen dat beide doelgroepen fysiek gevaar lopen door (strafbare) invloeden van buitenaf. De ene groep zijn 

                                                      
27 Uit: ‘Rapportage onderzoek zwerfjongeren en schulden’ (Labyrinth onderzoek & advies, 2018, p. 9) 

Cijfers zwerfjongeren  
50% - 60% van de zwerfjongeren hebben contact (gehad) met jeugdzorg of jeugdbescherming (nu: 
gespecialiseerde jeugdhulp en gecertificeerde instelling). Bij een kwart tot een derde van de zwerfjongeren is 
een ondertoezichtstelling (OTS) uitgesproken. Bijna 25% van de zwerfjongeren heeft een (licht)verstandelijke 
beperking. Ongeveer 50% heeft geen enkel inkomen.27 
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jongeren die slachtoffer zijn van mensenhandel en de andere voornamelijk meisjes die te maken hebben met (de 

dreiging van eergerelateerd geweld (pagina 28) 

 

De kansen voor getransformeerd aanbod verschillen per cliëntprofiel. Bij het mensenhandel en eergerelateerd 

geweld geldt dat de jongeren voor hun veiligheid meestal uit hun omgeving weg moeten, maar opsluiten niet 

altijd nodig is terwijl dat nu vaak wel gebeurd. Kinderen uit een multiproblem- of LVB-gezin kunnen misschien 

met langdurige hulp die al als ze klein zijn wordt ingezet thuis blijven. Anders kunnen ze, eventueel na 

behandeling, opgroeien in een gezinsvorm. Het is van groot belang om snel en goed in te schatten of thuis 

opgroeien wel of niet beter is dan ergens anders opgroeien. Bij kinderen die over grenzen geldt en wat 

voorspelbaar was, is nodig te proberen er vroeg bij te zijn en kind én ouders ondersteunen. Bij onvoorspelbaar 

heftig gedrag is van belang crisis te voorkomen en (in crisis) niet te snel uit huis te plaatsen maar meteen 

intensieve specialistische hulp in te zetten om het tij te keren.  

 

 

Wat de kansen van jongeren zijn om – eventueel na behandeling – (weer) thuis te kunnen opgroeien, hangt voor 

een deel af van de draagkracht van ouders. Die is niet bij alle cliëntprofielen even groot. (pagina 29) 

 

Wat voor alle cliëntprofielen geldt, is dat doorgaande, passende hulp in gevaar komt zodra de jongeren 18 jaar 

worden en het voor kwetsbare jongeren moeilijk is om op eigen benen te gaan staan. (pagina 30-31) 
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6. Analyse van de huidige situatie  
 

Om het vraagstuk ‘van bos naar buurt’ uit te diepen, zijn een aantal invalshoeken van belang. Als eerste is het 

belangrijk te snappen wat jeugdigen nodig hebben in hun ontwikkeling en opvoeding. Dit heeft zowel een relatie 

met de reden voor uithuisplaatsing als de schade die kan worden opgelopen in residentiële jeugdhulp en door 

overplaatsingen. De tweede invalshoek is de reden voor uithuisplaatsing en de derde hoe het besluit tot 

uithuisplaatsing tot stand komt. Vervolgens wordt gekeken naar hoe de keuze voor het type jeugdhulp met 

verblijf tot stand komt en wat de effecten van uithuisplaatsing zijn. De volgende belangrijke invalshoeken zijn de 

kenmerken en knelpunten van het huidige aanbod van ambulante hulp, crisishulp en gezinsvormen. Daarna is 

aandacht voor het fenomeen afschalen en voor de rol van financiering in het huidige zorglandschap.  

 

Behoeften 

 
Figuur 8: Behoeften van de mens vanuit 3 theorieën + afgeleide kernwoorden uit jeugdbeleid 

 

Ieder mens heeft basisbehoeften. In bovenstaande figuur zijn algemene en psychologische basisbehoeften 

weergegeven, die overlap met elkaar vertonen. In gemeentelijk jeugdbeleid wordt als missie meestal 

omschreven dat jeugd veilig, gezond en eventueel kansrijk of gelukkig opgroeit. Verder is veiligheid (& zekerheid) 

een cruciaal thema in denken over goede opvoeding en passende jeugdhulp. Als een kind niet veilig is, dan loopt 

het soms acuut of ernstig gevaar én loopt de ontwikkeling gevaar. ‘90% van de uithuisplaatsingen is te 

voorkomen. Wat wel nodig is, is de zekerheid dat als het echt uit de hand loopt je ergens naar toe kunt. Opa, 

JIM28, een residentiële plek maar dan kortdurend.’ Naast veiligheid zijn er drie centrale thema’s, namelijk groei 

(capaciteiten ontwikkelen), autonomie en sociale verbondenheid. In het afwegen van pasende hulp voor een 

jeugdige zou afwegen wat de beste plek en manier is om deze behoeften te kunnen vervullen een belangrijk 

punt in de afweging moeten zijn.  

 

De pedagogische en opvoedvaardigheden die de basis vormen voor een gezonde ontwikkeling staan, samen met 

de (psychologische) basisbehoeften, in bovenstaand overzicht weergegeven. Er zijn een aantal factoren van 

belang in de gezonde ontwikkeling van een jeugdige. ‘Ontwikkeling wordt gezien als een interactief proces 

tussen kind en (pedagogische) omgeving. De omgeving heeft invloed op de ontwikkeling van het kind. Bij een 

kind dat opgroeit in een liefdevolle, stabiele en stimulerende omgeving is de kans groter dat het zich goed 

ontwikkelt dan bij een kind dat opgroeit in een minder ondersteunende omgeving. Maar het kind heeft ook 

invloed op de omgeving. Een kind met een moeilijk temperament bijvoorbeeld, roept bij de opvoeder (en ook bij 

anderen) ander gedrag op dan een kind dat makkelijk is in de omgang.’ (Meij, 2011, p. 1) Daar waar in hoofdstuk 

3 gaat om ‘stabiliteit/opvoedklimaat’ als reden voor de plaatsing in een essentiële functie (zie tabel pagina 29), is 

dus een veilig en goed pedagogisch klimaat in de instelling essentieel.  

                                                      
28 JIM = jouw ingebrachte mentor, http://www.jimwerkt.nl/ 



                                                                                        Van bos naar buurt – Onderzoek alternatieven zware jeugdhulp 
 

- 34 - 
 

 
* (Meij, 2011, p. 2,3) 

Tabel 18: (Psychologische)/pedagogische (basis)behoeften en opvoedvaardigheden 

 

Het is van belang om af te wegen hoe een kind zo liefdevol, stabiel mogelijk en in een stimulerende omgeving op 

kan groeien, ondanks eventuele kindfactoren waardoor het kind minder makkelijk kan zijn in de omgang. Een 

slechte pedagogische omgeving, waarin de behoeften van een jeugdige niet voldoende worden vervuld, kan 

schade toebrengen aan het kind. Evenals overplaatsingen of niet naar school gaan. In het kort wordt het kind 

dan minder makkelijk als gevolg van zijn omgeving. Leven op een groep, met meer kinderen om je heen dan je 

thuis gewend was (in wisselende samenstelling), waar alle kinderen niet makkelijk in de omgang zijn en waar 

groepsleiders iedere acht uur komen en gaan is per definitie een omgeving waar liefde, stabiliteit en het 

stimuleren van de ontwikkeling ingewikkeld vorm te geven zijn. In JeugdzorgPlus is vanwege de 

vrijheidsbeperkende maatregelen autonomie een spannend thema. De conclusie is dat er heel zorgvuldig moet 

worden nagedacht over uithuisplaatsing ion het algemeen en plaatsing in een instelling in het bijzonder. Dat 

voorlopig niet bij je ouders wonen een goed idee lijkt, maakt plaatsing in een instelling niet per se een betere 

plek dan thuis.  

 

Reden uithuisplaatsing 

Waarom worden jeugdigen uit huis geplaatst? Het is van belang dit te weten als het doel is om minder vaak, 

minder lang en minder ingrijpend (gezinsvormen in plaats van zware jeugdhulp) uit huis te plaatsen. Er is geen 

eenduidig lijstje met redenen waarom jongeren uit huis worden geplaatst. Uit de literatuur en de interviews 

wordt duidelijk dat er meerdere factoren een rol spelen. Deze factoren kunnen overlappen of tegelijk aan de 

orde kunnen zijn. 

- ouders of jongere willen niet met elkaar verder. De jongere loopt weg of ouders laten de hulpverlening weten 

dat ze hun handen van hun kind af trekken. ‘Heel veel ouders zeggen: ik wil het niet meer’. In hoeverre laat je je 

als hulpverlener leiden door ouders die dit zeggen?’ ‘Als ouders het kind blijven afwijzen, krijgt het kind dan nog 

wel een kans thuis?’ ‘Mensen laten het ook expres oplopen, dan wordt het kind tenminste uit huis geplaatst.’ 

- veiligheid van het kind, veel zware jeugdzorg volgt uit crisis waarbij er acuut gevaar was voor de jeugdige; 

- ernstige zorgen over de gezonde ontwikkeling van het kind op de langere termijn. Oordeel is dat ouders (dit 

kind) geen goede opvoeding kunnen bieden op dit moment;  

- de jeugdhulp die de jeugdige vanwege ernstige gedragsproblemen nodig heeft, is thuis niet te bieden 

(behandeling);  

- de jongere onttrekt zich aan jeugdhulp die nodig is vanwege ernstige gedragsproblemen en moet daarom de 

hulp gedwongen krijgen (JeugdzorgPlus);  

Basisbehoeften Psychologische 
basisbehoeften 

Pedagogische 
basisbehoeften* 

Interactievaardigheden in 
de opvoeding* 

Zelfontplooiing Groei Gelegenheid bieden voor 
het ontwikkelen van 
persoonlijke competentie 

 

  Overdragen van waarden 
en normen 

 

Behoefte aan waardering 
en erkenning 

Autonomie  Respect voor autonomie 

Behoefte aan sociaal 
contact 

Verbondenheid Gelegenheid bieden voor 
het ontwikkelen van 
sociale competentie 

 

   Informatie en uitleg 
geven 

Behoefte aan veiligheid 
en zekerheid 

 Bieden van emotionele 
veiligheid 

Emotioneel ondersteunen 
/ structuur bieden en 
grenzen stellen 

Lichamelijke behoeften    
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- maatschappelijke risico’s verkleinen: de jongere doet de samenleving iets aan (bijvoorbeeld iemand aanranden 

of iets vernielen) of de samenleving kan er niet mee leven als de jongere iets overkomt (bijvoorbeeld in de 

prostitutie belanden, drugsgebruik, weglopen en vermist worden of zelfbeschadiging). 

 

In ‘Casusanalyses jeugdzorg plus’ worden drie factoren in het proces genoemd die van invloed zijn op het 

plaatsen van jeugdige.  

‘1. Het laat in beeld komen van gezinnen bij de jeugdhulpverlening;  

2. Het beperkt in kaart brengen van de verklarende factoren in het gezin en in het netwerk;  

3. Het kiezen voor de lichtst mogelijke hulpverleningsvariant in het voortraject.’ (Windesheim, 2018, p. 22)  

 

Bij 1. is het gezin wel in beeld bij de volwassenhulpverlening of is vooral opvoedondersteuning ingezet voor de 

ouders. Bij 2. blijkt dat gedegen gezinsonderzoek niet plaatsvindt. Als reden wordt genoemd dat Samen Veilig 

(Save of SVMN) hiervoor niet wordt gefinancierd. In een gezinsonderzoek komt aan de orde wat er in het gezin 

aan de hand is het gedrag van de jongere kan helpen verklaren, wat de levensloop van de jongere is en hoe het 

netwerk er uit ziet. Dit is essentiële informatie voor de behandeling en het perspectief (is terugkeer mogelijk?) 

Bij 3 blijkt dat zo licht mogelijk inzetten van jeugdhulp nadelen heeft. ‘Een gevolg hiervan is dat jeugdigen niet 

direct op de beste plek komen, maar veel verschillende trajecten, zowel ambulant als residentieel, krijgen 

aangeboden. (…) Hierdoor doen jeugdigen en hun ouders onnodige faalervaringen op die vaak niet helpend zijn 

in een traject. Hierdoor ontstaat de kans dat zij het vertrouwen in de hulpverlening verliezen waardoor het 

lastiger wordt een hulpverlenersrelatie op te bouwen of om jeugdigen te motiveren voor een behandeling.’ 

(Windesheim, 2018, p. 13) In het manifest ‘Effecten van de transformatie Jeugdhulp’ wordt opgeroepen tot 

matched care in plaats van stepped care. ‘Juist bij kinderen met complexe problematiek wordt er vaak eerst te 

lichte zorg of niet passende zorg ingezet (stepped care). We zouden teleurstellingen bij kinderen en ouders 

(evenals de kosten van de jeugdhulp) aanzienlijk terugdringen als we direct de juiste zorg zouden inzetten 

(matched care).’ (Manifest, 2018, p. 4) De ondertekenaars roepen op tot betere triage.  

 

Besluit uithuisplaatsen 

‘Het besluit om kinderen uit huis te halen is een moeilijk besluit. Ik denk dat de ene werker het eerder doet dan 

een andere.’ Ook bij het besluit tot uithuisplaatsen spelen verschillende factoren een rol. Er is verschil tussen een 

gedwongen en vrijwillige plaatsing. Bij een gedwongen uithuisplaatsing heeft de rechter op basis van een 

onderbouwd verzoek van de Raad van Kinderbescherming geoordeeld dat een kind uit huis moet. Bij een 

vrijwillige plaatsing is er geen kinderbeschermingsmaatregel mét machtiging uithuisplaatsing. Van een onder 

toezichtstelling kan dan wel sprake zijn (dus een gezinsvoogd kijkt mee met ouders). Hoe een zorgvuldige 

afweging te maken is vastgelegd in de richtlijn uithuisplaatsing 29. In deze richtlijn wordt ook aandacht besteed 

aan het voorkomen van uithuisplaatsingen en aan terugplaatsen in de thuissituatie.  

 

De praktijk blijkt weerbarstig. Door beleving van ernst en spoed wordt niet altijd een zorgvuldige afweging 

gemaakt, zo blijk onder andere bij spoedplaatsingen in JeugdzorgPlus. ‘Doordat de ervaring van crisis zo 

contextafhankelijk is, en gevoelens van gevaar (‘straks verdwijnt ze in het illegale circuit’) en urgentie (‘hij moet 

er nú uit!’) een meeslepende werking hebben, is een hoge drempel bij de voordeur (die juist vanwege de 

urgentie toch altijd open moet staan) geboden, om te voorkomen dat jongeren onterecht achter slot en grendel 

gaan. Stevige, deskundige hulpverleners die ook ‘nee’ durven zeggen en helpen bij het zoeken naar 

alternatieven, blijken een dempende werking te hebben op het aantal vragen om spoedplaatsingen.’(Hospers & 

Vernhout, 2017, p. 13) ‘Waar ligt de grens? Hulpverleners zijn mensen. Het doet een appèl op ethische vragen. 

Je zit in een rijdende trein en op dat moment moet je een afweging maken en terugkijken is altijd makkelijker. De 

manier waarop ik naar jeugdhulp kijk is anders dan tien jaar geleden.’ Ook blijkt het lastig als gezinsleden min of 

meer beloofd is dat het kind tijdelijk uit huis gaat (zucht van opluchting) dit bij een nadere zorgvuldige afweging 

nog terug te draaien.  

 

In ‘jeugdzorg met een Plus’ is berekend dat de JeugdzorgPlus doelgroep zo klein is, dat een medewerker van een 

sociaal team gemiddeld eens in de tien jaar met JeugdzorgPlus-plaatsing te maken krijgt. Zo wordt nauwelijks 

                                                      
29 http://richtlijnenjeugdhulp.nl/uithuisplaatsing/ 
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ervaring op gedaan. (Dresen et al., 2017, p. 15) Dit betekent dat ‘een gebrek aan kennis en ervaring met deze 

jongeren leidt tot zowel een overwaardering van de ernst van de problematiek (met als gevolg snel plaatsen 

door handelingsverlegenheid) als onderwaardering hiervan (vanuit de overtuiging een plaatsing te kunnen 

voorkomen). (Hospers et al, 2017, p. 19) 

 

Keuze voor het type jeugdhulp met verblijf 

Voor het maken van een keuze welke gezinsvorm of instelling passend is bij een uithuisplaatsing is weinig 

literatuur of onderzoeksmateriaal te vinden en er bestaat geen richtlijn voor. In de Jeugdwet is wel het 

zogenaamde amendement inhuisplaatsen opgenomen.  

 

Amendement inhuisplaatsen (artikel 2.3.6 uit de Jeugdwet)  
Het College draagt er zorg voor dat de jeugdige in het geval van een uithuisplaatsing , indien redelijkerwijs 
mogelijk, bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is 
van een jeugdige.  

Tekstkader 4: Amendement inhuisplaatsen 

 

In hoeverre en hoe dit artikel uit de Jeugdwet in de praktijk wordt voldaan is niet duidelijk. Wel is zeker dat er 

een gebrek aan plekken in gezinsvormen is. Een gebrek aan capaciteit is geen geldige reden om een jeugdige dan 

maar te plaatsen in een instelling, maar het is wel de praktijk. Het zoeken van een gezin(shuis) dat geschikt is 

voor de jeugdige in kwestie is vaak niet eenvoudig. Er moet namelijk een goede match zijn met de pleeg- of 

gezinshuisouders (de problematiek die zij goed kunnen opvangen) en de andere pleeg, gezinshuis- en 

biologische kinderen qua problematiek, leeftijd en geslacht. (zie ‘gezinsvormen’ op pagina 35) 

 

Als voor een jeugdige met gedragsproblemen de afweging moet worden gemaakt tussen een gezinsvorm en een 

instelling (woon- of behandelgroep, driemilieuvoorziening of gesloten plaatsing JeugdzorgPlus) dan blijkt uit de 

interviews dat dit de redenen zijn om te kiezen voor een instelling: 

1. Hechtingsproblematiek. Kinderen voor wie het moeilijk is een match te vinden met een gezinsvorm hebben 

vaak een extreme vorm van hechtingsproblematiek. ‘Er is een aantal kinderen die zo’n gezinshuis niet trekt. 

En in een groep kan wel, want daar hoef je geen relatie aan te gaan.’ Deze problematiek komt vaak voor in 

combinatie met (of door) een lange ervaring van hulpverlening in het verleden, verschillende 

uithuisplaatsingen en de leeftijd (puberleeftijd tussen 13 en 16 jaar oud). Jongens zijn moeilijker te plaatsen 

dan meisjes. ‘Een groep is te heftig voor gezinshuizen. Met name hechtingsproblematiek met 

gedragsproblemen en de leeftijd, beginnend puber.’ 

 

2. Agressie (fight). In een gezin kan er fysiek gevaar of een trauma op de loer liggen als een (fysiek) agressief 

kind wordt geplaatst in een pleeggezin of gezinshuis. Echter in de (gesloten) jeugdzorg kan agressie ook in 

de hand gewerkt worden door het gebrek aan mogelijkheden om (even) weg te lopen, de strakke regels, het 

(uitdagende) gedrag van groepsgenoten, overplaatsingen en de wisselingen van groepsgenoten, mentoren, 

gezinsvoogden en groepsleiders. ‘Je kan niet verwachten van jongeren die in de gesloten jeugdzorg zitten, 

dat ze zich aan alle regels houden. Als je ergens tegen je wil gehouden wordt, is het normaal je af te zetten. 

Dat is geen probleemgedrag. Dat is heel normaal gedrag, en in zekere mate bewonderenswaardig.’30 Ook is 

het mogelijk dat het klimaat in een gezin juist agressie doet afnemen, dat is echter moeilijk voorspelbaar.  

 

3. Weglopen (flight). Vermissing van kwetsbare jeugdigen en het risico dat zij lopen met mensen in aanraking te 

komen die gevaarlijk voor hen zijn (zoals dealers en mensenhandelaren) is maatschappelijk niet 

aanvaardbaar. Als de vrees werkelijkheid wordt is het ook schadelijk voor de jeugdige. ‘Als wij het niet erg 

vinden dat kinderen op straat zwerven, hoeven we ze niet op te sluiten.’ 

 

4. Wachtlijsten. Er zijn vaak lange wachtlijsten voor jeugdhulp. Hierdoor ontstaan crises (hulp te laat), worden 

plekken oneigenlijk gebruikt (te lang op een (crisis)bed omdat er geen vervolgplek is), kunnen jeugdigen niet 

in een gezinsvorm terecht (en worden ze in een instelling geplaatst), kunnen ze niet starten met 

                                                      
30 @JasonErvD op Twitter (ervaringsdeskundige JeugdzorgPlus) 
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zelfstandigheidstraining (bijvoorbeeld kamertrainingscentrum) of duurt het onnodig lang voordat ze 

behandeld kunnen worden (voorwaarde om daarna naar een gezinsvorm of naar huis te kunnen gaan).  

 

5. Gemak. Het klinkt niet fijn, maar ook een soort gemak speelt een rol in de plaatsing in een instelling. De 

verwijzer, bijvoorbeeld een gezinsvoogd met een fikse caseload, heeft aan een driemilieuvoorziening een one 

stop shop. School en eventuele behandeling kunnen op het terrein plaatsvinden en hoeven niet apart te 

worden gezocht en ingezet. Het kind krijgt een mentor die alles regelt. Er heerst verder onder een deel van 

de verwijzers de idee dat een kind in een driemilieuvoorziening goed zit vanwege de veiligheid. Het is een 

kortom een minder spannende plaatsing dan in een gezinsvorm. Ook is er geen matching nodig. ‘Voor lokale 

teams is het makkelijk. Als het kind residentieel zit wordt er gebeld. Mag het kind langer blijven? Dat is 

makkelijk voor het team. Als ze er eenmaal zitten, dan gebeurt er niets. Gaat iedereen achterover zitten.’ ‘Als 

er gebeld wordt dat er crisis is dan moet je bij de ene zorgaanbieder (of eigenlijk persoon) andere vragen 

stellen dan bij de ander. Omdat het voor sommige mensen wel heel snel crisis is. Het is soms wel makkelijk om 

te zeggen nu weten we het niet meer.’ (zie crisis pagina 35) 

 

Effecten van uithuisplaatsing 

Bij voorgaande redenen 2 en 3 (fight & flight) is sprake van een soort paradox in de hulpverlening. Het blijkt dat 

als jeugdigen in de instelling het gedrag blijven vertonen waarvoor ze geplaatst zijn, dit vaak een reden is om ze 

te verwijzen naar steeds zwaardere vormen van jeugdhulp. Uiteindelijk worden jongeren die echt niet te 

hanteren zijn in hele zware instellingen ook wel eens naar huis gestuurd. Dit wordt de entry exit paradox 

genoemd. Het gaat bijvoorbeeld om drugsgebruik, weglopen, agressie of stelen. ‘Er zijn situaties geweest dat 

pubers op vrijdagmiddag om vier uur op straat worden gezet door de residentiële instelling. Meneer wijkteam: 

het is jouw probleem en los het maar op.’ Instellingen bakenen de doelgroep af die ze kunnen bedienen. Lastig is 

dat dit contra-indicaties met zich meebrengt. Het kan daarom schijnbaar onmogelijk zijn om bijvoorbeeld een 

jeugdige met gedragsproblemen te plaatsen die géén LVB heeft, of een autistische LVB-er die óók een 

blowverslaving heeft.  

 

‘Ik heb nog nooit iemand beter zien worden van een kliniek. Het is niet hetgeen geweest wat bepalend is voor de 

ontwikkeling die een jongere gemaakt heeft. Het ergens slapen en verblijven is geen therapeutisch middel. Het 

gaat om de interventies die je met ze doet. Hoe je met ze eet en kookt, groepsgesprekken doet, trainingen geeft, 

medicatie voor psychische problemen, creatieve therapie. Dat kan je ook in de vorm van dagbehandeling doen.’ 

‘De klacht van jongeren als ik ze later spreek: ik snapte wel dat ik er naartoe moest (JeugdzorgPlus, red.) maar ik 

heb er niets aan gehad.’ 

 

Er is recent onderzoek gedaan naar het betrekken van het gezin en het netwerk bij de behandeling in 

JeugdzorgPlus. ‘Op leefgroepen waar meer gezinsgericht wordt gewerkt, is het verblijf van jongeren korter, gaan 

zij vaker terug naar huis en wordt vaker gezinstherapie ingezet. Gezinsgericht werken lijkt voor verschillende 

groepen jongeren en ouders even positief te zijn. Gezinstherapie wordt nog relatief weinig ingezet. Hier lijkt 

ruimte voor verbetering.’31 

 

Ambulante hulp 

De hulp die wordt bedoeld is ambulante (specialistische) jeugdhulp (incl. crisishulp) (zie tabel 1, pagina 7). Deze 

hulp wordt geboden door instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp, Jeugd- Geestelijke Gezondheidszorg en zorg 

voor Kinderen Met een Beperking (KMB), afhankelijk van de voorliggende problematiek. De hulp wordt 

voorafgaand, in plaats van of na een uithuisplaatsing geboden. Soms ligt de nadruk vooral op 

opvoedondersteuning (ouders), soms op het hele gezin of op één of meer kinderen in het gezin. Er is 

onderscheid tussen begeleiding en behandeling. In de huidige productbeschrijving (inkoop) wordt het volgende 

onderscheid gemaakt.  

 

  

                                                      
31 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/monitor-jeugdzorgplus-resultaten-verdiepende-onderzoeken/ 
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Categorie 1.05 Begeleiding jeugd ambulant 
Begeleiding wordt geboden aan jeugdigen en/of hun ouders waarbij de jeugdige gedrags- of 
ontwikkelproblemen heeft. Hierbij kan sprake zijn van een verstoorde relatie tussen ouder(s) en jeugdige(n) 
en/of waarbij ondersteuning nodig is omdat de jeugdige een beperking heeft (beneden normale intelligentie 
of lichamelijke beperking). Begeleiding wordt ingezet om specifieke opvoedingsvaardigheden van ouders en 
samenwerking tussen ouders op dit punt te versterken (bijvoorbeeld bemiddeling) en om jeugdigen te 
ondersteunen bij het toepassen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven. 
 
Categorie 1.06 Behandeling jeugd ambulant 
Onder behandeling wordt verstaan de door inschrijver te verlenen behandeling van specifiek- medische, 
gedragswetenschappelijke of paramedische aard, gericht op het beperken van gedrag- of 
ontwikkelproblemen en het versterken van specifieke opvoedingsvaardigheden van ouders. Er is specifieke 
deskundigheid van een gedragswetenschapper nodig. 
Voorafgaand aan de behandeling wordt een diagnose gesteld op basis van stoornissen en beperkingen in het 
functioneren, waarbij de functie behandeling naar aanleiding van de opgetreden stoornissen en/of 
beperkingen noodzakelijk wordt geacht. 

Tekstkader 5: Omschrijving behandeling en begeleiding jeugd ambulant 32 

 

Voor begeleiding jeugd ambulant wordt onderscheid gemaakt tussen de categorieën licht en midden/zwaar. 

Voor behandeling zijn er drie categorieën, namelijk licht, midden en zwaar (incl. crisishulp). Uit de interviews 

blijkt dat ambulante hulp voor een beperkt aantal uren wordt ingezet. Ambulante spoedhulp bijvoorbeeld is 

maximaal 12 uur in de week, gezinscoaching gemiddeld 6 uur in de week (beginnen met 8 uur en afbouwen). 

Een deel van de tijd gaat op aan reistijd, overleg en verslaglegging.  

 

Er zijn een aantal zorg- en kritiekpunten met betrekking tot ambulante hulp in het licht van het vraagstuk ‘van 

bos naar buurt’,  

1. Er is een enorm gat tussen maximale ambulante hulp (maximaal 12 uur) en uithuisplaatsing. Vaak is er 

weinig tijd om mee en voor te leven in het gezin, zodat voorbeelden van ander gedrag getoond worden, de 

hulpverlener concrete situaties kan (na)bespreken, kan observeren en kan bijsturen. ‘We moeten op maat 

kunnen behandelen. En dan ook echt intensief. Echt aansluiten bij wat het gezin nodig heeft en tegelijkertijd 

werken we met producten en aanbieders die begrensd zijn in wat ze mogen en wat ze niet mogen doen’. ‘We 

hebben volgens mij geen intensieve ambulante behandeltrajecten. Meest intensieve is één keer in de week 

ofzo. Daar valt wel winst te behalen. Ik vraag me af, of dat niet vier keer in de week moet zijn. Dat je echt als 

hulpverlener zegt: ik kom drie keer in de week bij jou thuis. En dan zet dat wat zoden aan de dijk. Elke dag 

hulp is ook een optie.’ ‘Bij opschalen heb je ambulant nodig in meerdere gradaties. Van één keer in de week 

naar elke dag.’ 

2. Het is heel moeilijk om na een uithuisplaatsing of behandeling door middel van ambulante jeugdhulp de 

transfer te maken van nieuw gedrag naar de thuissituatie. Zeker als er ondertussen thuis niets is veranderd, 

terwijl dat wel nodig was. Voor een deel ontbreekt het aan tijd, continuïteit en deskundigheid. Het 

vasthouden van nieuw gedrag, een andere aanpak in de opvoeding en zorgen voor een nieuw evenwicht 

(stabiliteit) is essentieel om een (volgende) crisis of uithuisplaatsing te voorkomen. ‘Het grootste probleem 

bij behandelen is dat er niet bestendigd kan worden. Het moet worden ingebed en dat kost tijd. Ondertussen 

wordt er ook gezegd dat je niet te lang in het gezin mag.’ 

3. Door wachtlijsten voor ambulante hulp of voor GGZ-behandeling (poliklinisch) kan de situatie door het 

uitblijven van hulp in de tussentijd verergeren. 

4. Niet alle ambulante hulpverlening is gericht op het gezin. Nu is dat ook niet altijd nodig, maar het zou wel 

altijd mogelijk moeten zijn. Nu komt het voor dat ‘de beschikking is afgegeven op de middelste met ADHD,  

dus ik kan niet ook met het broertje aan de slag al denk ik dat hij vergelijkbare problematiek heeft. Of met 

moeder die worstelt met grenzen en structuur.’ (fictief citaat) 

5. Er zijn beperkingen voor het combineren van verschillende vormen van behandeling en begeleiding c.q. men 

is gewoon hulp na elkaar te indiceren in plaats van aanvullend (bijvoorbeeld psychiatrische behandeling en 

                                                      
32 https://inkooputrechtwest.nl/wp-content/uploads/2017/01/Instroom-Inkoopdocument-Utrecht-West-2017-2018-‘Op-
weg-naar-resultaatgericht-inkopen’.pdf 
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jeugd & opvoedhulp), waarbij onmogelijkheden bestaan om residentiële jeugdhulp te combineren met hulp 

in de thuissituatie. 

6. Het is niet mogelijk om ineens zeer langdurige ambulante begeleiding in te zetten met de huidige manier 

van relatief kortdurend toekennen van hulp.   

7. Het is beperkt mogelijk om, naar behoefte, te variëren in het aantal uren in de week.  

 

Crisis 

Er is weinig onderzoek en literatuur te vinden over crisis en crisishulpverlening. In de interviews zijn wel veel 

dingen over crisis gezegd. In de cijfers komt naar voren dat crisis vaak vooraf gaat aan verblijf in een essentiële 

functie (pagina 18)) en het regelmatig voorkomt dat jeugdigen meerdere keren crisishulp krijgen (pagina 19). 

Aan crisis verblijf gaat in 80% van de gevallen (37 van de 46 gevallen, pagina 18) hulpverlening vooraf variërend 

van 2 tot 12 trajecten. ‘Hoe kan het nou dat als er al hulp in zit dat je niet in staat bent om een crisis te 

voorkomen? Betekent dit dat de hulpverlening intensiever moet? Dat durf ik niet te zeggen. Sluit het niet aan? Is 

er sprake van LVB problematiek waardoor het niet goed aansluit?’ ‘We (ambulante spoedhulp, red.) zien dat 

wijkteams te lang aanmodderen, heel erg op motivatie van het gezin gaan zitten. Daardoor kan iets zich 

ontwikkelen tot crisis.’ 

 

De verwijzer maakt een inschatting van de crisis. Het Crisis Coördinatie Punt (CCP) van Samen Veilig Midden 

Nederland zoekt een beschikbare plek. Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre het CCP kritische vragen stelt 

over of sprake is van een crisis en (mee)bepaalt welke crisishulp passend is (ambulante spoedhulp, 

crisispleegzorg of residentiële crisis). Op papier is dit wel de bedoeling. Crisis mag maar 14 dagen duren voor 

Utrecht West, maar er wordt vaak verlenging gevraagd. ‘Uitschieter is dat er bij ons een keer iemand een jaar op 

een crisisplek heeft gezeten (driemilieu, red.). Dat is niet de bedoeling.’ ‘Als er geen wachttijd was voor een 

vervolgvoorziening, zou dat de trajecttijd in crisis aanzienlijk verkorten.’ ‘Het meest ideaal is een crisis voor een 

dag. Als de gemoederen bedaart zijn en het weer veilig is naar huis gaan.’ ‘Jongeren blijven te lang op een 

crisisplek en komen daar niet tot rust. Het leven staat stil. Je ziet je vrienden niet. Gaat niet naar school. Het is 

niet bevorderlijk voor het welbevinden. Je gaat dan proberen aan korte doelen te werken, per twee weken. Maar 

daar is de crisisopvang niet voor bedoeld.’ ‘De crisis thuis moet zo erg zijn dat het trauma van de crisisplek niet 

erger is.’ ‘Ik heb 28 dagen. Soms zou ik willen dat ik drie maanden had. Dan denk ik met twee maandjes extra heb 

ik helemaal opgelost. Dan hoef ik geen vervolghulp in te zetten.’ ‘Toch zou mijn vraag zijn, wat doen we in de 

tussentijd? Geef jongeren perspectief. We maken problemen erger door ze op crisis te laten. Het is altijd 

traumatiserend. Crisisopvang is heel dubbel.’ 

 

Of het thuis veilig is en wat er voor nodig is om het veilig te maken daar lijken de meningen over verdeeld. 

Onveiligheid is vaak een reden voor uithuisplaatsing. ‘Ik zie dat gezinsvoogden vaak handelingsverlegen zijn als 

het om veiligheidsnormen gaat.’ 

 

‘Er gaat vaak een crisisplaatsing vooraf aan residentieel. 95% is hier gekomen in crisis (jeugd & opvoedhulp, red.) 

of met de vraag “kan het vandaag geplaatst worden?’’ ‘Echte crisissen zijn zeldzaam. Van als we nu niet iets doen 

dan vallen er doden. Een crisis komt bijna nooit onverwacht.’ ‘Dan zijn wij er vroeg bij. Regelen waar kunnen de 

kinderen in het netwerk naartoe als het niet gaat (wijkteam, red.). Dan bellen ouders in het weekend SAVE en die 

haalt ze uit huis.’ ‘Het perspectief bij crisis zou al op de tweede dag al helder moeten zijn. Je weet al heel veel, als 

het goed is.’ 

 

In stad Utrecht doen de buurtteam zelf de ambulante crisishulp. ‘We hebben nog maar een paar crisisbedden 

ingekocht. Deze mogen aanbieders ambulant verzilveren als het buurtteam het bed wil, maar de aanbieder 

ambulante mogelijkheden ziet. We gaan een pilot doen met ‘de wijk van de toekomst’, waar we helemaal geen 

bedden meer hebben.’ 

 

Gezinsvormen 

‘Er zijn verschillende soorten gezinnen binnen jeugdhulp, van lichte en kortdurende ondersteuning naar 

intensieve en langdurige opvang. Steungezinnen zijn vrijwilligers en bieden ouders steun bij de opvoeding. 

Pleeggezinnen zijn vrijwilligers die de opvoeding van ouders (gedeeltelijk) kunnen overnemen. Pleeggezinnen 
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kunnen ook familieleden of bekenden zijn, dit wordt netwerkpleegzorg genoemd. Gezinshuisouders zijn 

professionals met een pedagogische achtergrond. Gezinshuisouders bieden een specifieke opvoeding binnen 

een sterk pedagogisch gezinsklimaat. Dit veelkleurige palet aan opvang- en opgroeivormen noemen we 

jeugdhulp in gezinsvormen.’ (Handreiking jeugdhulp in gezinsvormen, 2017, p.3) 

 

Gezien de cliëntprofielen van de jeugdigen in essentiële functies, is voor afbouw het alternatief van het 

gezinshuis het meest logisch en nodig. Om meer beeld te krijgen van gezinshuizen hierbij een aantal kengetallen.  

 

In 2016 werden 2597 jeugdigen opgevangen in 764 gezinshuizen (een stijging van 50% ten opzichte van 2014) 
90% van de gezinshuisouders woont samen met een partner. 
Gezinshuisouders zijn gemiddeld 47 jaar oud en 60% van hen heeft ook eigen kinderen. 
De helft van de gezinshuisouders is in loondienst bij een aanbieder. De andere helft is ondernemer.  
De gemiddelde leeftijd van jeugdigen in de gezinshuizen is 12 jaar.  
Een meerderheid van de jeugdigen is van Nederlandse afkomst en iets meer dan de helft volgt speciaal 
onderwijs. 

Tekstkader 6: kenmerken gezinshuizen33 

 

‘Er zit uit onze gemeente niemand in een gezinshuis. Ik heb ze allemaal gebeld. Alles zit vol.’ ‘Het meest lastige is 

dat het moet matchen met de gezinshuis kinderen die er op dat moment al wonen. Er is meer vraag naar jonge 

kinderen. Een 13-jarige is sowieso moeilijk te plaatsen in een gezinshuis. Veel nemen geen pubers op. Het ligt ook 

aan de samenstelling. Het gedrag van een 14-jarige is heftiger dan het gedrag van een 5-jarige.’ 

 

Het is de hoop dat ook pleegzorg een rol kan spelen in het afbouwen van zware jeugdhulp met verblijf. Voor het 

eerst sinds 2011 zijn in 2016 meer pleegouders gestopt dan er pleegouders bij zijn gekomen.34 14% van de 

plaatsingen is deeltijdpleegzorg. Tweederde van de kinderen is 0 t/m 12 jaar oud. (Actieplan Pleegzorg, 2017, p. 

15) In 2017 is het aantal pleegouders, mede dankzij de campagne ‘supergewone mensen gezocht’, gestegen. ‘Na 

een dip in 2016 is het aantal nieuwe pleeggezinnen met 2.647 toegenomen in 2017. Daarmee is de instroom van 

pleegouders weer hoger dan de uitstroom. Het afgelopen jaar waren 16.665 pleeggezinnen actief. In totaal 

woonden vorig jaar 23.206 kinderen en jongeren voor korte of langere tijd bij pleegouders. Dat zijn er ongeveer 

700 meer dan in 2016. Sinds 1 juli kunnen pleegkinderen standaard tot 21 jaar in hun pleeggezin verblijven, 

tenzij ze geen gebruik meer willen maken van pleegzorg.’35 

 

‘Veel opvoed- en opgroeiproblemen zijn goed op te lossen met de eigen kracht van ouders, kinderen en hun 

sociale netwerk. Kinderen die niet thuis kunnen opgroeien, hebben echter vaak traumatische gebeurtenissen 

meegemaakt, waardoor ze zich niet hebben kunnen hechten aan een veilige, voorspelbare opvoeder. De kracht 

van jeugdhulp in gezinsvormen kan ook voor deze kinderen benut worden. Daarbij is er wel aandacht nodig voor 

de complexiteit van de problematiek en de hanteerbaarheid in een gezinssituatie. Een intensieve samenwerking 

tussen gewone gezinnen en specialistische hulp is noodzakelijk om een kind een veilige en stabiele plek te 

kunnen geven. Daarbij staat het gewone, normale leven voorop. De specialistische zorg wordt erbij gehaald om 

het zo veel mogelijk thuis opgroeien een echte kans te geven. Deze samenwerking is passend binnen 

het ‘zorglandschap jeugdhulp’, waarbij de lokale gemeenschap en sociale wijkteams een nauwe samenwerking 

aangaan met (boven)regionale specialistische hulp.’ (Handreiking jeugdhulp in gezinsvormen, 2017, p. 4) Uit 

deze passage blijkt dat bij plaatsing in gezinsvormen de gezinnen de jeugdhulp niet volledig overnemen, maar de 

jeugdigen vaak aanvullende hulp nodig hebben en de gezinnen ondersteuning.  

 

Een belangrijk vraagstuk bij gezinsvormen is er voor zorgen dat de ouders het op een goede manier vol houden 

en de plaatsingen niet voortijdig hoeven worden afgebroken. ‘Uit onderzoek blijkt echter dat opgroeien in een 

ander gezin niet vanzelfsprekend goed gaat. Nederlandse onderzoeken rapporteren een breakdownpercentage 

van 45 procent.’36 Verbondenheid tussen pleeggezinnen en gezinshuisouders lijkt één van de manieren om 

                                                      
33 https://www.gezinspiratieplein.nl/lezen-weten/publicaties-per-thema/over-gezinshuizen/112-factsheet2016/file 
34 https://www.nji.nl/Pleeggezin-Achtergronden-Cijfers 
35 https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-de-jeugdsector/2018/Aantal-pleeggezinnen-toegenomen-in-2017  
36 https://kennisnetjeugd.nl/blog/261-aantal-breakdowns-in-de-pleegzorg-moet-en-kan-omlaag 
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breakdown te verminderen. In het Actieplan Pleegzorg is verkennend onderzoek naar de uitval van pleegouders 

opgenomen. (Actieplan Pleegzorg, 2017, p. 9) Verder is volgens actieplan het ‘opbouwen en delen van expertise 

in het uitbreiden van gezinsvormen in kwantiteit en verschijningsvormen onmisbaar’.  

 

Er ontstaan steeds meer varianten op het traditionele pleeggezin of gezinshuis. Een voorbeeld is het Gezinshuis-

Plus. Hierbij staat er een ondersteuningssysteem om de gezinshuisouders heen. ‘Het Gezinshuis-Plus wordt 

ondersteund door een specialistisch en op maat gefaciliteerd team. Het team wordt zorgvuldig samengesteld, 

met ruim ervaren en specifiek opgeleide professionals. Zij dragen bij aan een specifieke opvoeding en 

begeleiding in het gezinshuis.’37 Ook bestaat de gezinsgroep (6 kinderen). Om kinderen met meer complexe 

hulpvragen te kunnen helpen of om een behandelplek te kunnen bieden is bijvoorbeeld een professionele 

hulpverlener extra aanwezig in het gezinshuis/op de -groep. Soms is een ambulant begeleider verbonden die 

tijdens de plaatsing met de ouders aan de slag gaat om terugkeer mogelijk te maken. Een andere nieuwe vorm is 

forensische pleegzorg als een alternatief voor voorlopige hechtenis. De jongeren worden voor de duur van drie 

maanden onder strikte voorwaarden opgevangen in een speciaal opgeleid en begeleid pleeggezin.38  

 

Afschalen 

Vaak is lichte jeugdhulp nodig (zie beschrijving pagina 8/9) nodig in de afbouw van zorg (afschalen). In de praktijk 

blijkt dat afschalen niet altijd mogelijk is. Dit brengt het bestendigen van het effect van de jeugdhulp in gevaar en 

vergroot de kans op een terugval die kan uitmonden in een crisis. ‘Alles wat je regelt in het voorveld heeft een 

aanzuigende werking. Met de buurtteams wordt de drempel laag om hulp te zoeken. Het voorveld heeft het druk. 

Zijn wij klaar (jeugd-GGZ , red.), maar kunnen we niet afschalen.’ ‘Op papier doen wij (sociaal wijkteam, red.) 

actieve hulpverlening in het gezin. Het wordt steeds minder. De werkdruk is hoog. Er zijn veel zaken, veel 

ingewikkelde gezinnen die je door het oerwoud van de zorg heen loodst. Ik herken ook de moeilijkheid van 

afschalen. Dat zouden wij moeten doen, maar dan moeten we wel de mankracht hebben. We hebben een 

wachtlijst.’ 

 

Financiering 

Geld is een belangrijk sturingsmiddel in de transformatie. Er zijn verschillende manieren om specialistische 

jeugdhulp te financieren. Grofweg zijn er drie uitvoeringsvarianten voor zorginkoop.  

 
Figuur 8: Verschillen tussen de uitvoeringsvarianten sociaal domein (Zorginstituut Nederland, 2017, p. 6)  

                                                      
37 http://www.gezinshuis.com/wp-content/uploads/2015/07/Factsheet-Gezinshuis-Plus.pdf 
38 https://www.spirit.nl/2016/02/6030/ 
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De zorgaanbieders in Utrecht West worden betaald per tijdseenheid werkelijk geleverde zorg aan één cliënt 

(inspanningsgericht). ‘We hebben nog steeds te maken met producten: zoveel uur en beschikkingen. Dat zit in de 

weg van passende hulp bieden. Bijvoorbeeld vader kan er alleen in de avonduren bij zijn. Een stuk effectiever dan 

het traject zonder vader te doen.’ ‘Ik moet een productcode opschrijven en vooraf bepalen wanneer ze moeten 

beginnen en stoppen (wijkteam, red.)’ Er zijn geen aparte budgetten voor het transformeren van de zorg en er is 

geen financiële prikkel om te zorgen voor lege bedden in plaats van volle groepen. Bestuurders van 

jeugdhulpinstellingen zijn verantwoordelijk voor het voortbestaan van de organisatie, waarbij niet alleen het 

personeel maar ook het vastgoed kostenposten zijn. Dit plaatst organisaties voor een moeilijke keuze als zij 

tegelijkertijd zo veel mogelijk de residenties willen afbouwen, verblijf zo kort mogelijk willen bieden en willen 

ambulantiseren. In de interviews wordt dit dilemma meerdere malen genoemd en speelt geld ook op andere 

manieren een rol. Hier een bloemlezing van de verschillende invalshoeken. 

 

Het kan ook bijdragen aan het vraagstuk ‘van bos naar buurt’ om te investeren in huisvesting. Voor gezinshuizen 

en pleegouders is het soms een opgave om een grote woning gefinancierd te krijgen. Dit is een belemmering. 

Extra financieringsmogelijkheden of het aanbieden van huurwoningen is wenselijk om een groei van 

gezinsvormen mogelijk te maken. Ook de uitstroom van jongeren uit jeugdhulp met verblijf wordt belemmerd 

door een gebrek aan (betaalbare) huisvesting39. ‘In Utrecht zijn we extra kamers voor kwetsbare jongeren aan 

het realiseren. 75 kamers voor de doelgroep die te lang in verblijf blijft.’ ‘Er is een enorm tekort aan woningen en 

kamers waardoor jongeren langer op een bed verblijven. Als ik hier huisvesting zou hebben, zou ik morgen tien 

huizen met jongeren starten op een kamer met ambulante begeleiding.’ 

Alle gemeenten hebben hun sociale wijkteams anders ingericht. ‘In Utrecht West pakken alle gemeenten het 

anders aan, maar er wordt wel regionaal ingekocht. Dit sluit niet altijd bij ons aan. Het is spanningsveld. Hoe 

informeer je als wijkteam je gemeenten over wat er nodig is zodat de gemeente ook goed kan inkopen.’ 

 

Sommige kinderen zijn beter af met weinig andere kinderen om zich heen. ‘Er zijn maar weinig gezinshuizen die 

weinig kinderen willen, omdat meer kinderen financieel beter is.’ ’Is het eerlijk wat wij gezinshuisouders betalen? 

Sommige instellingen kleden een geizinshuis fors uit. Bij pleegzorg is de vergoeding niet eerlijk. De meeste 

gemeente geven eerlijke bedragen en de zorgverleners romen fors af.’ ‘Heeft een pleegkind behoefte aan extra 

aandacht, nabijheid en zorg? Kunnen we er dan voor zorgen dat pleegouders elke dag uit school thuis zijn? Dan 

moet je ze betalen. Dan wordt het een soort gezinshuis. Dat is beter dan weer te gaan overplaatsen.’ 

 

‘Je hebt een wethouder nodig die het ziet en snapt en een gemeente die zegt: ik ga er op inzetten dat geen kind 

meer naar een residentie gaat en niemand naar gesloten jeugdzorg. Als de gezinsvoogd iets anders zegt dan ga je 

daarmee praten. De druk moet komen van de wethouder en de gemeente. Dan moet je met betaling gaan 

sturen.’ 

 

Ook bij de samenwerking tussen instellingen speelt de financiering een rol. ‘Het is belangrijk om tussen 

jeugdzorg, GGZ en LVB meer samen te werken. We kunnen meer mixen en matchen dan we nu doen. Het is 

ingewikkeld om goed samen te werken met cliëntsystemen, financiën, uren wegzetten. Het is ingewikkeld om op 

een goede manier intersectoraal samen te werken. Iedereen moet geld hebben voor wat ze doen. Elk kwartiertje 

moet je schrijven.’ 

 

‘Stel driemilieu kost 300 euro per dag en een hulpverlener in het gezin 400 euro, willen we dat dan nog steeds?’ 

 

De conclusie is dat de huidige financiering niet de juiste prikkels biedt voor transformatie en niet de optimale 

randvoorwaarden voor effectieve jeugdhulp.  

  

                                                      
39 https://www.sociaalweb.nl/nieuws/grote-zorg-om-betaalbaarheid-en-beschikbaarheid-
woningen?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Sociaalweb+nieuwsbrief+08-06-2018 
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7. Korte conclusies 

 
1. Een (licht) verstandelijke beperking, aangeboren psychiatrische problemen en stoornissen zijn niet te 

voorkomen;  

2. Sommige kinderen hebben de pech dat er thuis allerlei problemen zijn. Dat kan een (zeer) negatieve invloed 

op ze hebben;  

3. Sommige kinderen kunnen voor hun veiligheid niet thuis blijven, dus een uithuisplaatsing is soms 

onvermijdelijk; 

4. Sommige kinderen kunnen voor hun veiligheid niet in de buurt verblijven van waar ze woonden;  

5. Er is een gat tussen wat je met de huidige, beperkte uren ambulante hulp en (fulltime) verblijf;  

6. Verblijven in jeugdhulp heeft altijd ook een negatieve kant: 

a. in zware jeugdhulp verblijven op zichzelf is schadelijk voor de ontwikkeling. ‘Op de groep zijn is 

ontwrichtend. Echt contact opbouwen kan niet.’ ‘Ze leren ook dingen op een groep die ze niet 

zouden moeten leren.’ 

b. verplaatsing van ene naar de andere jeugdhulpvoorziening, gezinshuis of pleeggezin is 

schadelijk ‘Iedere overplaatsing is een deuk in vertrouwen en ontwikkeling’; 

c. niet naar school gaan of wisselen van scholen is daarbij extra schadelijk.  

7. Eenmaal een uithuisplaatsing besproken/beloofd, is moeilijk terug te draaien, ‘Veel uithuisplaatsingen 

komen door de mindset van de verwijzer’;  

8. Eenmaal uithuisgeplaatst is de weg terug naar huis niet zomaar gemaakt (vaak volgen residentiële 

plaatsingen elkaar op). Het begint vaak bij crisis, die is ook nog vaak herhaald. ‘Laat hulpverleners standaard 

een LUCHTBED in hun auto meenemen, zodat ze kunnen BLIJVEN als het nodig is. Op die manier blijft het 

kind in de crisis gewoon thuis en kan er meteen een goed plan gemaakt worden in plaats van crisisplek naar 

crisisplek.’40 

9. De transfer naar de thuissituatie na uithuisplaatsing verloopt vaak moeizaam. Dit betekent dat het moeilijk is 

om nieuw gedrag en dingen die je geleerd hebt vast te houden als je weet thuis bent. Zeker indien daar 

ondertussen niet of nauwelijks iets veranderd is. Het is voor ouders niet gemakkelijk om nieuwe manieren 

van opvoeden in de praktijk te blijven brengen.  

10. Het grootste deel van de jongeren die in crisis, JeugdzorgPlus en driemilieuvoorzieningen verblijven, hadden 

niet in een instelling hoeven zitten;  

11. Een gezinsvorm is voor bijna alle uithuisgeplaatste kinderen mogelijk (eventueel na behandeling);  

12. In sommige gevallen moet je er extreem vroeg bij zijn (voor de geboorte), namelijk bij intergenerationele 

multiproblemgezinnen of ouders met een (licht)verstandelijke beperking;  

13. 18+ is een knelpunt, zorg wordt niet (goed) voortgezet of sluit niet aan bij de jongere. Sommige jongeren 

verdwijnen of komen in de problemen door te hoge verwachtingen en te veel vrijheden; 

14. Er zijn (perverse) financiële prikkels die niet helpen bij transformatie van verblijf, plaatsen in gezinsvormen 

en ambulantisering;  

15. Een deel van de oplossingen ligt buiten de zorg, bijvoorbeeld in huisvesting, werk & inkomen en financiën 

(schulden). ‘Doe andere dingen. Betaal het sportschoolabonnement.’ ‘Out of the box is ook de 

huurachterstand aflossen voor een gezin.’ 

  

                                                      
40 https://www.linkedin.com/in/maschastruijk/detail/recent-activity/shares/ 
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8. Landelijke ambities en plannen die te maken hebben met het vraagstuk 
 

In de inleiding kwam het al aan bod. Er zijn landelijk veel rapporten en actieplannen verschenen met een breed 

palet aan plannen en aanbevelingen voor betere jeugdhulp. Daarnaast is bovenregionaal een koersdocument 

verschenen en is er een casusanalyse JeugdzorgPlus gedaan met daarin aanbevelingen. Een deel van al deze 

uitkomsten heeft betrekking op het vraagstuk ‘van bos naar buurt’. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste 

ideeën en acties die relatie hebben met het vraagstuk ‘van bos naar buurt’ genoemd per publicatie. Naast 

landelijke komen ook met bovenregionale stukken aan bod. Indien dit leidt tot een aanbeveling voor Utrecht 

West, dan staat deze in een kader vermeld.  

 

Evaluatie jeugdwet 

De ‘evaluatie van de jeugdwet’ is een lijvig rapport dat zich richt op de doeltreffendheid en effecten van de 

jeugdwet. Het is geen evaluatie van de jeugdhulp. ‘De evaluatie laat zien dat met de decentralisatie van de 

jeugdzorg naar gemeenten per 1 januari 2015 een goede beweging in gang is gezet. (…) De evaluatie laat ook 

zien dat de doelen uit de Jeugdwet nog niet zijn gerealiseerd (tijdig passende hulp, meer in samenhang).’ 

(Actieprogramma Zorg voor de Jeugd, 2018, p. 5). Naar aanleiding van vier evaluatievragen worden conclusies 

getrokken. Eén van de relevante conclusies is dat er geen sprake is van afname van het beroep op specialistische 

jeugdhulp en dat lokale teams er minder goed in slagen om passend hulp in te zetten bij gezinnen met complexe 

vragen en om veiligheidsrisico’s te signaleren. Ook wordt de problematiek van jongeren die 18 jaar worden en 

de wachtlijstproblematiek worden in de evaluatie genoemd.  

 

In de evaluatie worden 21 aanbevelingen gedaan. Ook hier geldt dat veel aanbevelingen relevant zijn, omdat ze 

raken aan het vraagstuk ‘van bos naar buurt’. Aanbeveling 3 uit de evaluatie roept op tot een proactieve 

benadering van kwetsbare gezinnen. ‘In de meest urgente gevallen gaat het om een relatief klein aantal 

gezinnen, met een hoog zorggebruik, die vaak al bekend zijn bij één of meer hulpverleners.’ (Evaluatie Jeugdwet, 

2018, p. 539). Deze aanbeveling is voornamelijk relevant voor multiproblemgezinnen.  

 

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd 

Het actieprogramma Zorg voor de Jeugd is opgesteld door de ministeries van VWS en Justitie & Veiligheid in 

partnerschap met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, zorgaanbieders en cliëntorganisaties. In het rapport 

wordt gebruik gemaakt van cijfers van het CBS en de uitkomsten van de evaluatie van de jeugdwet.  

 

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd 
Doel 
Ons gezamenlijke hoofddoel is de jeugdhulp, jeugdbescherming en de reclassering merkbaar en meetbaar 
steeds te beter maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. 
Daarom gaan we kinderen, jongeren en gezinnen beter ondersteunen tijdens de levensloop van het kind 
(thuis, uitwonend op school en bij 18 jaar) én we gaan investeren in het vakmanschap van professionals.  
We willen: 

1. betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen; 
2. meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien; 
3. alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen; 
4. kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden; 
5. jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt; 
6. investeren in vakmanschap van jeugdprofessionals.  

Tekstkader 7: doel van het actieprogramma met zes actielijnen 

 

Voor het vraagstuk ‘van bos naar buurt’ is vooral actielijn 2 (zie tekstkader) van belang. Hoewel in de andere 

actielijnen ook relevante doelen en acties worden genoemd, voert te ver om het hele actieprogramma door te 

nemen. Het doel van actielijn 2 is ‘zo thuis mogelijk opgroeien’ met liefde en stabiliteit. ‘Wanneer verblijf 

noodzakelijk is, moet dit zo veel mogelijk deel uitmaken van een ambulant traject. Als kinderen niet meer thuis 

kunnen wonen, willen we dat ze zo veel mogelijk kleinschalig, gezinsgericht en perspectief biedend worden 

opgevangen, bij voorkeur in het eigen netwerk. Langdurig verblijf in een grote instelling is voor geen enkel kind 
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goed. Daarom gaan we het aantal gesloten plaatsingen terugdringen en ook de duur van de plaatsingen 

verkorten. Het aantal separaties en afzonderingen gaan we sterk terugdringen.’ (Actieprogramma Zorg voor 

Jeugd, 2018, p. 25).  

 

Actielijn 2 

De genoemde acties zijn een mix van dingen die het Rijk, de regio en de branche zouden moeten doen. Met dat 

laatste worden de samenwerkende zorgaanbieders bedoeld. Verder worden kenniskoepels als (mede)-

actiehouder genoemd. Er zijn in totaal vijf actiepunten.  

 

1. De eerste actie is feitelijk een verzoek, kent geen landelijke deelacties en wordt niet nader omschreven. ‘We 

vragen lokale en regionale jeugdhulp zich nog beter te ontwikkelen in preventie van onveiligheid thuis en in 

benutten en met wetenschap nog verder ontwikkelen van best werkende vaardigheden om te zorgen dat nog 

meer kinderen thuis kunnen wonen.’  

 

2. De tweede actie is volledig gericht op pleegzorg en verwijst naar het ‘actieplan pleegzorg’ dat in 2017 door 

meerdere partijen is opgesteld.  

 Het Rijk gaat ter ondersteuning de juridische en financiële positie van pleegouders verhelderen.  

 ‘we zetten ons middels wervingscampagnes in om meer pleegouders te werven; 

 we maken bestuurlijk de afspraak dat er in elke regio een plan komt voor een voldoende aanbod van 

kleinschalige, gezinsgerichte opvang (pleeggezinnen, gezinshuizen, etc.). Aanbieders maken duidelijk welk 

aanbod er is via duidelijke in- en uitsluitcriteria, zodat voor gemeenten duidelijk is welke kinderen met welke 

problemen er gezinsgericht opgevangen kunnen worden; 

  we starten pilots om nieuwe vormen van kleinschalige, gezinsgerichte en perspectief biedende opvang te 

ontwikkelen, zodat deze vormen van jeugdhulp in staat zullen zijn om meer kinderen (met complexe 

problematiek) op te vangen.’ (Actieprogramma Zorg voor de Jeugd, 2018, p. 27) 

Een deelactie die te maken heeft met pleegzorg, is deelactie 1 uit ‘kwetsbare jongeren beter op weg helpen om 

zelfstandig te worden’ (actielijn 4), namelijk: pleegzorg standaard verlengen tot 21 jaar. Deze actie is inmiddels 

gerealiseerd.  

 

3. Het derde punt gaat over het minimaliseren van het overplaatsen van kinderen, met drie deelacties, namelijk 

de inzet van regionale expertteams, jeugdhulpbrede pilots om werkwijzen te ontwikkelen en verspreiden die 

overplaatsingen minimaliseren en bewustwording bij aanbieders.  

 

4. Deze actie gaat zowel over minder en korter plaatsen in gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) als het 

ontwikkelen van kleinschalige, gezinsgerichte voorzieningen met een beperkt niveau van beveiliging. Daarvoor 

moeten regionale afspraken worden gemaakt.  

 

5. De concrete vijfde actie van actielijn 2 is het stoppen met het separeren van jongeren (opsluiten in kale 

kamer, een soort cel) en verminderen van afzondering (uitsluiten uit de groep op bijvoorbeeld de eigen kamer of 

een time-out kamer). Hiervoor worden acties ondernomen als een wetsvoorstel, toetsingskader, nulmeting en 

registratiesysteem. 

 

Er is nog een extra thema dat deel uit maakt van het actieprogramma, namelijk ‘jeugdhulp dichtbij het kind’. 

Hierin staan acties om wachtlijsten en residentiële plaatsingen terug te dringen. 

Conclusie en acties Utrecht West 

Alle acties uit actielijn 2 sluiten goed aan bij de visie en knelpunten geschetst in dit onderzoek, dus het 

actieprogramma is inhoudelijk een goed uitgangspunt. Landelijk wordt het nodige in gang gezet. Regionaal 

moeten er volgens het actieplan een aantal zaken gebeuren. Gezien het wettelijk kader met grote beleidsvrijheid 

van gemeenten kan de rijksoverheid zeer beperkt opdrachten uitdelen aan jeugdzorgregio’s. Er wordt dan ook 

gesproken van het “bieden van ondersteuning” aan gemeenten en aanbieders, door Rijk, VNG en 

brancheorganisaties.  
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Aanbeveling aan Utrecht West is om alle acties uit het landelijke Actieprogramma Zorg voor de Jeugd gericht 
op regionale afspraken, transformatie en pilots intern, bovenregionaal en met zorgaanbieders te agenderen 
om te komen tot: 

 een afweging wat wel en wat niet doen; 

 een verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden; 

 de bepaling van het ambitieniveau en het tempo. 
Dit geldt voor het hele actieprogramma en niet alleen voor actielijn 2.  

 

Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen – Handreiking en denkkader voor gemeenten 

‘Meer dan ooit zijn gemeenten de spil om dit gevoel van betrokkenheid bij kinderen binnen de lokale 

gemeenschap te stimuleren. In Nederland wonen nog steeds veel kinderen in leefgroepen. Er is een tekort aan 

geschikte pleeggezinnen en gezinshuizen om deze kinderen een ‘thuis’ te bieden. De maatschappelijke kosten 

van dit tekort zijn hoog. Wanneer je kinderen hier zelf over spreekt, geven zij aan dat ze het liefst zo normaal 

mogelijk willen opgroeien, met een vaste opvoeder, die om hen geeft. Gezinnen bieden een voedingsbodem, 

zodat kinderen kunnen uitgroeien tot gezonde, evenwichtige volwassenen. (…) Werkelijke transformatie van de 

jeugdhulp – in het belang van deze kinderen – betekent meer gebruikmaken van het potentieel van de lokale 

gemeenschap en de daarin aanwezige sociale steun. Dat is de kracht van jeugdhulp in gezinsvormen. Want elk 

kind verdient een zorgzaam gezin, elk gezin verdient een betrokken dorp, en elk dorp verdient een 

verantwoordelijke gemeente.’ (Ruimte voor hulp gezinsvormen, 2017, p. 4) 

 

In de handreiking staan vijf ontwikkelpunten. Deze zijn: 

1. Neem met elkaar verantwoordelijkheid en bepaal het parcours. Dit betekent in dialoog gaan met 

stakeholders, als gemeente(n) positie bepalen, de lokale situatie analyseren en start- en eindpunt bepalen. 

2. Creëer ontwikkelruimte en werk samen aan innovatie. De handreiking benadrukt dat de gemeente een 

centrale rol heeft in het stimuleren van samenwerking en innovatie op vier vlakken: in de gemeenschap, 

tussen gezinsvormen onderling, tussen leefgroepen en gezinsvormen en in de regio. 

3. Verbind informele hulp met jeugdhulp in gezinsvormen. Dit betekent dat opvang plaatsvindt in het netwerk, 

het netwerk daarbij ondersteunt wordt indien nodig en er actief in de buurt van het kind gezocht wordt naar 

opvangmogelijkheden als dat bij directe familie niet lukt (kindgericht werven).  

4. Zorg voor een sterke ondersteuningsstructuur en doe wat werkt. Het voorkomen van breakdown door de 

inzet van matched care, investeren in de kundigheid en begeleiding van gezinsvorm-ouders, aandacht te 

besteden aan veiligheid en door noodzakelijke specialistische behandeling naast het verblijf in een 

gezinsvorm in te zetten. 

5. Zorg voor eenvoud en duidelijkheid in regels en financiën. ‘Steungezinnen, pleeggezinnen en 

gezinshuisouders verliezen veel energie aan praktische obstakels in regels en financiën. Zo zijn de 

‘bijzondere kosten’ binnen de pleegzorg vaak een heikel punt en is er veel verschil tussen verschillende 

aanbieders in verschillende regio’s. Ontzorgen en versimpelen is van groot belang voor gezinnen.’ (Ruimte 

voor jeugdhulp in gezinsvormen, 2017, p.10) 

 

‘Als er een breed palet van gezinsvormen binnen uw gemeente beschikbaar is, kunt u optimaal gebruikmaken 

van de mogelijkheden die gezinnen hebben om iets voor een ander gezin te betekenen (zowel bij lichte als bij 

zware opvoedproblematiek). De verschillende gezinsvormen kunnen naast elkaar ingezet worden en kunnen 

elkaar versterken. De wijze waarop een ander gezin wordt ingezet, is uiteraard afhankelijk van de vragen en 

behoeften van het kind en de ouders, in combinatie met de mogelijkheden van het gezin. Door het brede palet is 

er in gemeenten maatwerk mogelijk: jeugdhulp in een gezinsvorm, passend bij wat het kind en ouders nodig 

hebben.’ 

 

Leeftijdsgrenzen - Betere kansen voor kwetsbare jongeren 

In het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd staat bij ‘kwetsbare jongeren beter helpen zelfstandig te worden’ 

(actielijn 4) de actie dat er een advies moet komen van de Raad voor Samenleving en Volksgezondheid over 

leeftijdsgrenzen van jeugd in gezondheid en zorg. Dat advies is in juni 2018 verschenen. In hoofdstuk 5 in ‘van 

bos naar buurt’ (pagina 27 en 28) worden de conclusies genoemd. De aanbevelingen zijn als volgt samengevat: 

‘Een samenhangend pakket aan jongeren beter te begeleiden naar hun zelfstandigheid. Dit pakket is toegespitst 



                                                                                        Van bos naar buurt – Onderzoek alternatieven zware jeugdhulp 
 

- 47 - 
 

op de jeugdhulp, omdat daar de meeste, en meest indringende problemen zijn. Allereerst beveelt de Raad aan 

om op korte termijn de jeugdhulpplicht van gemeenten te verhogen van 18 naar 21 jaar, met een mogelijke 

uitloop tot 23 jaar. Op de lange termijn zou deze grens nog verder verhoogd moeten worden. Plus: het leveren 

en staken van jeugdhulp moet afhankelijk zijn van de behoeftes en situatie van de individuele jongere, en niet 

van de vraag of een gemeente dit heeft ingekocht.  

 

Zorg en ondersteuning moeten niet toewerken naar het bereiken van een leeftijd, maar naar het bereiken van 

levensdoelen. Zoals het vinden van een passende opleiding, een geschikte baan, een eigen woning of een op 

maat gesneden behandeling. Gemeenten en professionals moeten de handen ineenslaan om jongeren vanaf 

hun 16de te begeleiden bij het behalen van deze levensdoelen.  

 

Het verhogen van de leeftijdsgrens zorgt dat er meer tijd en ruimte komt voor dergelijk maatwerk. Maar dat zal 

niet genoeg zijn. Jongeren tussen de 16 en 21 jaar – met een mogelijke uitloop tot 23 – moeten passende hulp 

krijgen, of dat vanuit de Jeugdwet is of vanuit de Wmo, Zvw of Wlz. Daarvoor is wel een harmonisatie nodig van 

de verschillen in eigen bijdragen én een nieuwe bekostigingsstructuur. Om dat te realiseren beveelt de Raad 

gemeenten, zorgverzekeraars en aanbieders aan om te experimenteren met overgangsbudgetten.  

 

Ook is het volgens de Raad nodig dat gemeenten en aanbieders een gevarieerder aanbod ontwikkelen waardoor 

jongeren meer gemotiveerd en betrokken raken. Voorbeelden zijn laagdrempelige hulpverleningscentra, 

begeleid en beschermd wonen, en de inzet van JIMs (Jouw Ingebrachte Mentor) en ervaringsdeskundigen.  

 

De Raad vraagt zich af of nog andere, verdergaande maatregelen nodig zijn om kwetsbare jongeren van 18 tot 

21 jaar te helpen bij hun ontwikkeling. Zouden ‘hoog-risico-jongeren’ die op hun 18de de gedwongen jeugdhulp 

ontvluchten wellicht maatregelen als voorwaardelijke dwang en vrijheidsbeperking opgelegd moeten kunnen 

krijgen? Of hebben deze te veel juridische en morele kanttekeningen? En zijn er mogelijkheden om ouders ook 

betrokken te houden tussen 18 en 21? Oftewel: ‘ja, tenzij’ in plaats van het huidige ‘nee, tenzij’? De Raad 

beveelt aan om eerst uitvoerig en zorgvuldig onderzoek te doen. Deze vragen roepen immers belangrijke 

ethische en juridische vragen op.’ (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, 2018, p. 10-11) 

 

Hoor je me wel? - Kinderen van ouders met een ziekte, verslaving of beperking 

Bijna een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland heeft een ouder met een psychische of lichamelijke 

ziekte, verslaving of beperking. De Kinderombudsman heeft onderzoek gedaan naar wat deze kinderen nodig 

hebben. Bij 3 cliëntprofielen (hoofdstuk 5), is sprake van problemen bij de ouders, namelijk LVB- en 

multiproblemgezinnen en als laatste hangt voorspelbaar grensoverschrijdend gedrag vaak samen met de 

problematiek van (één van) de ouders. Het grensoverschrijdend gedrag ontwikkelt zich vaak als jongeren zich 

afzetten tegen hun (zieke) ouder in de puberteit. ‘Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder 

die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. De hulp en zorg is nu 

vaak alleen gericht op de vader of moeder met problemen. Hun kinderen zijn te lang over het hoofd gezien. Het 

is de hoogste tijd dat zij de aandacht en zorg krijgen die zij verdienen’41 

 

‘Naast betere ondersteuning, willen de kinderen en jongeren geïnformeerd worden over wat het probleem van 

hun vader of moeder inhoudt en wat dit voor hen betekent. Ook vinden ze het belangrijk dat ze ontlast worden 

in de zorg voor hun vader of moeder, maar ze tegelijkertijd wel serieus genomen worden als 

ervaringsdeskundige. Daarnaast benadrukken de kinderen en jongeren dat zij gezien willen worden als een kind 

dat opgroeit in een moeilijke situatie, en niet als een moeilijk kind.’ 

 

Naast de aanbevelingen van de kinderen en jongeren, doet de Kinderombudsman een aantal extra 

aanbevelingen aan de verschillende organisaties die een rol hebben bij het verbeteren van de situatie van deze 

kinderen en jongeren. Zo moeten bestaande instrumenten voor de afstemming van hulpverlening en het 

signaleren van onveilige situaties, zoals de kindcheck en de meldcode kindermishandeling, beter benut worden 

                                                      
41 https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/kinderen-van-ouders-met-problemen-willen-
meer-ondersteuning-en-sneller-hulp/?id=783 
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door alle professionals die om het gezin heen staan. Hulpverleners van de ouders en hulpverleners van de 

kinderen moeten samenwerken om de hulp of zorg voor het hele gezin zo optimaal mogelijk te maken. En 

gemeenten, scholen en jeugdhulpaanbieders moeten investeren in de samenwerking tussen onderwijs en 

jeugdhulp om signalering van problemen en ondersteuning van gezinnen te verbeteren.’42 

 

De aanbeveling voor Utrecht West is, binnen de beperkte invloedsfeer toch te proberen om de aanbevelingen 
op te volgen door kortweg hulpverleners aan volwassenen meer oog te laten hebben voor kinderen in het 
gezin (onder andere door de inzet van bestaande instrumenten), jonge mantelzorgers te ontlasten en eerder 
jeugdhulp in te zetten voor kinderen met een ouder met een ziekte, verslaving of beperking.  

 

Koersdocument: ADVIES Koers transformatie en inkoop essentiële functies vanaf 1-1-2019  

De samenwerkende jeughulpregio’s in Utrecht hebben de koers voor inkoop, samenwerking en sturing voor 

zware jeugdhulp met verblijf (essentiële functies) bepaald in het zogenaamde koersdocument. De hoofdstuk 3 

van dit onderzoeksrapport zijn de visie, ambities, doelstellingen en werkwijze te vinden (pagina 13-15). Nu 

volgen de kaders en aanbevelingen. Er zijn negen noodzakelijke manieren van samenwerken opgesteld (zie 

onderstaande figuur), tien aanbevelingen voor alternatief aanbod en vier onderwerpen voor dialoog voor de 

transformatie van essentiële functies. Er aanbevelingen zijn heel herkenbaar na het lezen van alle landelijke 

stukken en sluiten goed aan bij de beweging die gaande is en de constateringen in dit onderzoek. 

  
 

 

Figuur 9:  Noodzakelijke veranderingen in de manier van (samen)werken in de jeugdhulp. (ADVIES Koers transformatie en 

inkoop essentiële functies vanaf 1-1-2019, 2018, p. 12) 

                                                      
42   https://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/kinderen-van-ouders-met-problemen-willen-
meer-ondersteuning-en-sneller-hulp/?id=783 
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De tien aanbevelingen voor alternatieve voorzieningen in de regio zijn de volgende (tien bullets):

 

Figuur 10: wat van belang is voor de specifieke doelgroep in het regionale zorglandschap (ADVIES Koers transformatie en 

inkoop essentiële functies vanaf 1-1-2019, 2018, p. 15) 

 

Ten slotte worden vier onderwerpen met dialoogvragen genoemd. Het gesprek moet bijdragen aan een plan om 

te komen tot getransformeerd aanbod voor de jeugdigen die (tijdelijk) niet thuis of in een gezinsvorm kunnen 

wonen. De onderwerpen zijn: 

 Medeverantwoordelijkheid aanbieder essentiële functies voor toegang. Aanmelding bij zware jeugdhulp met 

verblijf leidt nu nog bijna altijd tot plaatsing. Dat moet anders. Wat is nodig voor triage en wie doet wat? 

 Sneller bepalen en realiseren perspectief.  

 Vergroten betrokkenheid en verantwoordelijkheid ouders, netwerk en ambulante hulpverlening.  

 Integrale, effectieve zorg rondom het kind in een passende voorziening. Hoe kan ‘zo lokaal en gezinsgericht 

mogelijk’ worden toegepast voor verblijf in een jeugdhulpinstelling? 

 

Aanbeveling Utrecht West: verdeel tijd, geld en energie doordacht en effectief over lokale, regionale en 
bovenregionale werkgroepen, projecten, acties en aanbevelingen. Stel prioriteiten. Doe de ontwikkeling van 
kleinschalige getransformeerd verblijf bovenregionaal en meer inzetten op preventie, ambulante hulp en 
gezinsvormen als regio.  

 

Casusanalyses JeugdzorgPlus  

Hogeschool Windesheim heeft een kwalitatief onderzoek verricht naar JeugdzorgPlus door twaalf dossiers te 

onderzoeken om antwoord te krijgen op de volgende onderzoeksvraag: ‘Op welke wijze kan in de regio’s aan 

ieder kind en jeugdige zo tijdig mogelijk zo passend mogelijk en zo thuismogelijk zorg geboden worden?’ De 

deelvragen zijn a) wat hierbij belemmerende en bevorderende factoren zijn volgens professionals, jeugdigen en 

ouders en b) hoe kennis over deze factoren kan worden benut. De conclusie is dat er een verschil is tussen de 

visie (bollenplaat pagina 11) en de praktijk. Er worden acht aanbevelingen gedaan op het niveau van het 

individu, de samenwerking en de gemeente.   
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Individu 

1. ‘Het is van belang dat er samen met ouders en jeugdigen een haarscherpe probleemanalyse en analyse van 

de hulpverleningsgeschiedenis wordt gemaakt en dat er effectieve behandelingen worden ingezet; 

2. Een uitgangspunt zou moeten zijn: ‘Doen wat nodig is, niet wat mogelijk is’; 

3. Een systemische blik: de focus moet niet alleen op de ouders of het kind liggen, maar op het hele netwerk 

tegelijk.’ (Casusanalyses jeugdzorg plus, 2018, p. 23) 

 

De aanbevelingen met betrekking tot samenwerking gaan over: een integrale aanpak, rolverdeling en het delen 

van informatie tussen de gecertificeerde instelling (Samen Veilig Midden Nederland) de instelling voor 

JeugdzorgPlus (Intermetzo) en eventueel andere instanties. Ook wordt geadviseerd een visie op JeugdzorgPlus 

op te stellen. De aanbevelingen aan de gemeente gaan over a) het mogelijk maken meerdere voorzieningen 

tegelijk in te zetten (bijvoorbeeld gezinsFACT bij start van de JeugdzorgPlus opname) en b) samenwerking 

faciliteren in de keten om te komen tot een integrale aanpak. Er worden vier concrete aanbevelingen gedaan, 

namelijk om dit laatste te bereiken: 

1. De ene aanbieder behandeling laten aanbieden, terwijl de jeugdige bij de andere aanbieder verblijft 

(bijvoorbeeld verslavingszorg in JeugdzorgPlus); 

2. Eén plek om gecombineerde problematiek te behandelen (psychiatrische, verslavings- en 

gedragsproblematiek); 

3. Administratief proces om een beschikking te krijgen sneller en makkelijker maken;  

4. Zorgen voor voldoende vervolgplekken voor uitstroom.  

(Casusanalyses jeugdzorg plus, 2018, p. 23/24) 

 

Aanbeveling aan Utrecht West is om terughoudend te zijn met het eventueel openen/inkopen van een 
nieuwe essentiële functies bijvoorbeeld als uitwerking van aanbeveling 2 (plek behandeling gecombineerde 
problematiek).  
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9. Concrete aanbevelingen voor Utrecht West 
 

In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat er landelijk van alles in gang is gezet om het zorglandschap 

jeugdhulp te verbeteren en in het bijzonder zware jeugdhulp met verblijf af te bouwen. Het advies voor Utrecht 

West is om twee dingen te doen: de makkelijkste oplossingen met direct effect uitvoeren (het laaghangend fruit) 

en de meest belangrijke oplossingen uitvoeren (grootste impact) die binnen de invloedsfeer van de regio Utrecht 

West liggen. Deze oplossingen gaan naar oordeel van de onderzoekers het grootste verschil maken in het 

vraagstuk ‘van bos naar buurt’. Het aantal aanbevelingen is bewust beperkt gehouden, vanuit de overtuiging 

beter een paar (ingewikkelde) dingen goed doen, dan van alles half. Voordat de aanbevelingen worden 

gepresenteerd, worden nog een aantal uitgangspunten genoemd die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van 

kinderen en daarmee het succes van de hulpverlening. Deze uitgangspunten zijn in alles wat de regio gaat doen, 

veranderen en opzetten van belang. Een algemene aanbeveling is verder om jongeren, ouders, vrijwilligers en 

uitvoerend hulpverleners te betrekken bij het uitvoeren van de aanbevelingen. 

 

Herhaling figuur 7: Behoeften van de mens vanuit 3 theorieën + afgeleide kernwoorden uit jeugdbeleid 

 

Uitgangspunten 

1. Luister naar jeugdigen en hun ouders. Vraag naar hun dromen en oplossingen, ook als ze in de problemen 

zitten. Sluit aan bij waar zij last van hebben, waar ze blij van worden, waar ze gemotiveerd voor zijn en wat 

voor hen werkt. (autonomie)  

2. Heb aandacht voor het normale leven. De twee allerbelangrijkste onderdelen daarvan zijn onderwijs (groei) 

en sociale contacten (verbondenheid). Zorg dat een jeugdige als het enigszins mogelijk is naar (dezelfde) 

school blijft gaan en zijn familie en vrienden blijft zien. Of beter contact met zijn familie krijgt en vrienden 

maakt. Ook vrijetijdsbesteding is van groot belang in ‘groei & verbondenheid’. Het geeft de mogelijkheid te 

doen wat je leuk vindt of waar je goed in bent, eventueel met gelijkgestemde kinderen. Zodat je gewoon 

bezig kan zijn met je sport of je hobby, ondanks je problemen.  

3. Ieder kind heeft perspectief. Kinderen en ouders hebben zekerheid nodig. Alle jeugdigen hebben dan ook 

een perspectief hoe zwaar ze ook in de problemen zitten, dus: hoe gaat mijn jeugd er uit zien? Bij wie en 

waar groei ik op? Wat zijn mijn levensdoelen? (vanaf 16 jaar). Dit is binnen maximaal zes maanden duidelijk.  

4. Laat ouders zo veel mogelijk ouder zijn. Laat ze waar dat kan hun kind naar bed brengen, samen eten en 

beslissingen nemen met en over hun kind. Ze blijven hun hele leven onlosmakelijk verbonden met hun 

kinderen en hopelijk kunnen ze het opvoeden over een tijdje weer zonder, of met veel minder, 

hulpverlening. Houd ze in positie! 
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Laaghangend fruit 

1. Integrale Vroeghulp. Het is doel is: meer deskundigheid om te zien en snappen waarom jonge kinderen zich 

afwijkend ontwikkelen, zodat een ontwikkelingsachterstand zo veel mogelijk beperkt kan worden met 

passend hulp voor kind en ouders. Hiermee kunnen de ontwikkeling van gedragsproblemen op latere 

leeftijd en pedagogische onmacht bij ouders gedeeltelijk voorkomen worden. Een bestaande werkwijze 

hiervoor is Integrale Vroeghulp (Vroeg, Voortdurend Integraal)43.  

 

2. Van woongroep naar gezin. De kleinste stap van een instelling naar huis of een gezinsvorm is die van een 

woongroep, waar jongeren niet behandeld worden maar alleen wonen. Maak een uitdraai en analyse van 

alle jeugdigen in Utrecht West die in open woon-/leefgroepen verblijven en ga casus voor casus in gesprek 

over het toekomstperspectief en de mogelijkheid om weer naar huis te gaan (en wat daar voor nodig is) of 

verder in een gezinsvorm op te groeien (netwerk, pleegzorg, gezinshuis of andere vorm).  

 

3. Triagist. De triagist is een praktische eigen (regionale) oplossing tussen sociaal wijkteam en regionaal 

expertteam/maatwerktafel. De triagist is het regionale, inhoudelijke aanspreekpunt voor complexe 

problematiek. Maak de triagist beschikbaar voor alle verwijzers in de regio. Het is iemand die het wereldje 

van jeugdhulp met verblijf kent qua inhoud en proces (contra indicaties, wachtlijsten, verwachte effecten) 

maar die ook kan beoordelen of een uithuisplaatsing kan worden voorkomen en op welke manier. Bij 

(dreigende) uithuisplaatsing door/bekend bij een sociaal wijkteam in Utrecht West moet deze functionaris 

altijd minimaal telefonisch worden geconsulteerd. Hij of zijn kan maatwerktafels leiden.  

 

Oplossingen met de grootste impact  

4. Regie vanaf drie (intensieve procesregie). Vanaf het derde jeugdhulptraject, zien we dat de uitstroom 

afneemt. Hoe meer trajecten in jeugdhulp, hoe groter de kans dat er nog een traject zal volgen. De 

gemeente verliest gaandeweg het zicht en de grip op deze jongeren. Daarnaast hebben jongeren die in 

zware jeugdhulp met verblijf belanden altijd een lange hulpverleningsgeschiedenis. Jongeren worden 

rondgepompt. Om deze cirkel te doorbreken wordt vanaf iedere derde verwijzing een zogenaamde ‘pitbull’ 

ingezet die zijn tanden in de zaak zet en niet loslaat. Er wordt op rij zet gezet welke hulp de jeugdige en het 

gezin al hebben gehad, waarom en of het heeft geholpen. Doel is om, met behulp van een 

familienetwerkberaad o.i.d., perspectief te bepalen, (alsnog) het netwerk te betrekken en een belangrijke 

ander (JIM) in te zetten en te streven naar in één keer de juiste hulp inzetten om te komen tot verbetering 

of stabiliteit en duidelijkheid (matched care). De landelijke richtlijnen en de cliëntprofielen kunnen daarbij 

een hulpmiddel zijn. Daarbij kunnen meerdere trajecten naast elkaar worden ingezet en kan ook materiële 

hulp worden geboden. Indien nodig wordt een casusregisseur gekozen door het gezin uit de groep 

betrokkenen (dit is het eerste aanspreekpunt die de hulp coördineert). De gemeentelijke procesregisseurs 

blijven de jeugdigen in het gezin op afstand volgen tot minimaal 18 jaar. Wanneer nodig dan grijpt de 

procesregisseur in.  

 

5. Meer hulp in huis. Ruime mogelijkheden om hulp aan gezinnen in de thuissituatie in te zetten. Dit betekent:  

o Van hoog tot laag aantal uren in de week inzetten, op welk moment dat dan ook nodig is (overdag, 

avond, weekend) en kunnen variëren in aantal uren hulp naar behoefte; 

o Van heel kort (weken) tot heel lang (vele jaren) inzetten van hulp (veeljarige beschikking); 

o Maximaal kunnen kiezen van de inzet van hoog specialistische hulpverlening tot en met praktische hulp 

aan huis en alles er tussenin; 

o Het moet altijd mogelijk zijn bij het verlenen van hulp in het gezin dat alle gezinsleden als totaal of 

individueel hulp krijgen; 

o Waar nodig inzetten van materiële hulp;  

o Ten overvloede: het netwerk wordt altijd betrokken (gebruik bijvoorbeeld sociale netwerk strategieën) 

en zo nodig worden één of meerdere JIMs gezocht (Actieprogramma Zorg voor Jeugd actielijn 1, 

deelactie 4) 

                                                      
43http://www.integralevroeghulp.nl/professionals/integrale-vroeghulp/integrale-vroeghulp-voor-verwijzers/  
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o Evidence based werken(methode) niet verplichten en vooral de  kans om met een evidence based 

methode resultaat te boeken niet laten liggen. In het algemeen moet een hulpverlener altijd kunnen 

uitleggen wat hij waarom doet en wat de effectiviteit is in algemene zin. Dit betekent dat er altijd 

duidelijke doelen moeten zijn opgesteld met het gezin en het perspectief moet zijn bepaald. Er moet 

periodiek worden geëvalueerd en bijgestuurd.  

o De (hoofd)aanbieder van hulp in het gezin krijgt wettelijk verwijsbevoegdheid (functie ‘gemeentelijke 

toegang’, maar alleen voor dit gezin) om aanvullende hulp in te zetten voor het gezin, zoals bijvoorbeeld 

psychische diagnostiek en behandeling, schuldhulpverlening of verslavingszorg. Daarmee wordt de 

hoofdaannemer casusregisseur. Deze werkwijze maakt onderaannemerschap overbodig of het (extra) 

beooordelen en afgeven van een beschikking door het wijkteam/consulenten. Van deze (deel)oplossing 

moet de juridische haalbaarheid worden getoetst.  

 

6. Taskforce gezinsvormen. De plaatsing in een gezinsvorm bij uithuisplaatsing gaat volgens het principe 

 ja, tenzij. Er zijn meer en meer gevarieerde tijdelijke, deeltijd, crisis- en langdurige verblijfsplaatsen in 

gezinnen nodig. Alles moet uit de kast worden gehaald om meer gezinshuis- en pleegouders te werven en 

hen alles in handen te geven (te ondersteunen) om hun belangrijke en moeilijke taak te vervullen. Voor 

ieder kind kan dit leiden tot een eigen, uniek aanbod om op te kunnen groeien in een gezin. De 

cliëntprofielen kunnen helpen om de omvang en diversiteit te bepalen. Streven: alle kinderen die even, 

soms of voor altijd niet thuis kunnen opgroeien verblijven in een gezinsvorm in Utrecht West! (NB tenzij ze 

een geheime of gesloten plaatsing of (eerst) behandeling nodig hebben). Landelijke ontwikkelingen: 

Actieprogramma Zorg voor Jeugd actielijn 2, deelactie 2 (zie hoofdstuk 5, pagina 41).  

 

Een zevende aanbeveling is dat er meer oog moet komen voor de kinderen van cliënten in de volwassen GGZ, 

verslavingszorg, psycho-sociale ondersteuning, ondersteuning bij een chronische ziekte, lichamelijke of 

verstandelijke handicap (zie hoofdstuk 5, pagina 43 ‘Hoor je me wel?’) Deze zorg valt voor een deel onder de 

Wmo en verder onder andere financiering en wettelijke kaders. De gemeente(n) hebben dus beperkte invloed. 

Zonder een concrete aanbeveling te doen, is het de moeite waard te onderzoeken in hoeverre Utrecht West met 

beperkte inzet en invloed toch een aantal van de in het rapport genoemde aanbevelingen kan uitvoeren of 

meenemen als onderdeel van andere aanbevelingen en acties.  

 

Overige aanbevelingen 

1. Maak gebruik van de beschikbare, landelijke kennis en instrumenten zoals de richtlijnen voor een 

professionele, eenduidige en complete werkwijze met afwegingskaders. (En hierbij een signaal naar NJi dat 

de richtlijn keuze jeugdhulp met verblijf gemist wordt). 

2. Aanbeveling aan Utrecht West is om alle acties uit het landelijke Actieprogramma Zorg voor de Jeugd 

gericht op regionale afspraken, transformatie en pilots intern, bovenregionaal en met zorgaanbieders te 

agenderen om te komen tot: 

• een afweging wat wel en wat niet doen; 

• een verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden; 

• de bepaling van het ambitieniveau en het tempo. 

Dit geldt voor het hele actieprogramma en niet alleen voor actielijn 2. 

3. Probeer binnen de beperkte invloedsfeer er voor te zorgen dat: hulpverleners van volwassenen meer oog 

hebben voor kinderen in het gezin (onder andere door de inzet van bestaande instrumenten), jonge 

mantelzorgers worden ontlast en eerder jeugdhulp wordt ingezet voor kinderen met een ouder met een 

ziekte, verslaving of beperking. 

4. Verdeel tijd, geld en energie doordacht en effectief over lokale, regionale en bovenregionale werkgroepen, 

projecten, acties en aanbevelingen. Stel prioriteiten. Doe de ontwikkeling van kleinschalige getransformeerd 

verblijf bovenregionaal en meer inzetten op preventie, ambulante hulp en gezinsvormen als regio. 

5. Aanbeveling aan Utrecht West is om terughoudend te zijn met het eventueel openen/inkopen van een 

nieuwe essentiële functies bijvoorbeeld als uitwerking van aanbeveling 2 (plek behandeling gecombineerde 

problematiek). 

6. Onderzoek hoe de plaatsingen in jeugdhulp met verblijf zonder wettelijk verwijzer tot stand komen (pagina 

18). 
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Financiering 

Zoals in het vorige hoofdstuk genoemd is een heel palet aan acties en veranderingen nodig om verschil te maken 

in het vraagstuk ‘van bos naar buurt’. De grootste effecten zijn pas over vele jaren te verwachten, mits we nu 

keihard met de goede dingen aan de slag gaan en blijven evalueren en bijsturen. Er zijn vele stakeholders 

betrokken die meer of minder belast zullen worden met de financiering van de transformatie zware jeugdhulp 

met verblijf. Gelukkig zijn er ook oplossingen die niet per definitie meer geld koste en heeft Utrecht West met 

het Transformatiefonds een extra financieringsbron om de uitvoering van de aanbevelingen mee te bekostigen. 

Maar over de hele linie geldt: Het wordt voorlopig niet goedkoper en waarschijnlijk eerst duurder. 
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Bijlage 1 Prioriteitenladder* 

 
Bij de keuze van passende zorg wordt gebruik gemaakt van de prioriteitenladder. De prioriteitenladder is 

opgebouwd uit de volgende treden:  
 
Trede 1. Het kind blijft in zijn gezinsomgeving 
met benodigde hulp en ondersteuning voor kind 
en gezin. Zo kan zoveel als mogelijk het dagelijks 
leven van het kind, met bijvoorbeeld school en 
vrije tijd, doorgang vinden. Hulp en 
ondersteuning wordt gegeven vanuit het eigen 
netwerk.  
 
Trede 2. Het lokale team ondersteunt het gezin 
bij het voeren van regie en het borgen van het 
gezinsplan en biedt zelf hulp waar dit passend is. 
Ouders blijven verantwoordelijk en aan zet waar 
dit kan. Inzet vanuit het netwerk wordt geleverd, 
eventueel in combinatie met begeleiding vanuit 
het lokale team.  
 
Trede 3: Wanneer meer nodig is voor een gezin 
in crisis wordt aanvullend op het lokale team 
SAVE/VT, aanvullende specialistische ambulante 
zorg of therapie betrokken, inclusief huisarts en 
GGZ-expertise. Dit gebeurt op maat en wanneer 
de aard en ernst van de problematiek daarom 
vraagt. Naast de ambulante hulp wordt 

praktische ondersteuning vanuit een steungezin of andere lokaal aanwezige hulpbronnen ingezet ter vergroting 
van de draagkracht en verkleining van de draaglast van het gezin. 
 
Trede 4: Daar waar er een acute crisis of spoedeisende situatie ontstaat en het lokale team niet toegerust is om 
snel en kundig te regeren op een gezin in crisis, en er geen aanvullende specialistische ambulante zorg ingezet is 
wordt SAVE/VT en/of ambulante specialistische crisishulp betrokken. Naast de ambulante hulp wordt praktische 
ondersteuning vanuit een steungezin of andere lokaal aanwezige hulpbronnen ingezet ter vergroting van de 
draagkracht en verkleining van de draaglast van het gezin. 
 
Trede 5: Wanneer de situatie niet ambulant gestabiliseerd kan worden, wordt eerst gekeken naar de 
mogelijkheid van opvang in de eigen omgeving, bij familie of in het eigen netwerk. Het lokale team onderzoekt 
de mogelijkheden ter ondersteuning van het gezin of in het netwerk, of vraagt de zorgaanbieder om dit te 
onderzoeken en een advies te formuleren. Uitgangspunten en werkwijze crisiszorg Utrechtse regio’s versie 
vastgesteld. 
 
Trede 6: Wanneer opvang in het eigen netwerk niet mogelijk is, wordt gekeken naar de mogelijkheden Trede 7: 
Wanneer logeeropvang en dergelijke niet passend is, wordt gekeken naar (deeltijd) (netwerk)pleegzorg met 
pleegzorgbegeleiding 
 
Trede 8: Mocht pleegzorg onvoldoende toegerust zijn, dan wordt gekeken naar de mogelijkheid van opvang in 
een gezinshuis.  
 
Trede 9: Als ook een gezinshuis niet passend is wordt gekeken naar de mogelijkheid van residentiële plaatsing op 
een regulier bed;  
 

Trede 10: Als laatste mogelijkheid volgt plaatsing op een crisisbed.  

 
*Hulp aan een gezin in crisis in de Utrechtse regio’s, 2017, p. 3, 4 en 8 
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Bijlage 2 Bronnen 
 

Daar waar bronnen online (internet) zijn gebruikt als directe bron voor een citaat of cijfermateriaal is de 

bronvermelding in een voetnoot gedaan. Deze bronnen worden niet herhaald in deze bronnenlijst.  

 

 24 uurs statement zorglandschap, 2017 

 Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en 

Justitie, 2018. 

 ADVIES. Koersdocument transformatie en inkoop essentiële functies vanaf 1-1-2019. Bovenregionale 

werkgroep Essentiële Functies, 2018. 

 Analyse ontwikkelingen zorglandschap specialistische jeugdhulp. Significant, 2018.  

 Brief aan minister De Jonge. Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten, 2018 (dd 21 maart). 

 Crisis in context, Nader onderzoek spoedplaatsingen JeugdzorgPlus, Hospers, S. en Vernhout. T, 2017  

 De basis van opvoeding en ontwikkeling. Nederlands Jeugdinstituut (Hans Meij), 2011.  

 Dilemmas in child protection: Methods and decision-maker factors influencing decision-making in child 

maltreatment cases. Bartelink, C. 2018, Groningen.  

 Eerste evaluatie jeugdwet. Na de transitie nu de transformatie. ZonMw, 2018.  

 Eindrapportage casusanalyses  jeugdzorgplus. Windesheim Flevoland (Vissenberg, C., Tempel, H., & 
Jurrius, K.), 2018.  

 Manifest: Effecten van de transformatie Jeugdhulp. 2018. 

 Handreiking Maatwerktafels Utrecht Stad. Gemeente Utrecht, 2018. 

 Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw. Zorginstituut Nederland, 2014.  

 Hoop! Hoop op het gewone leven voor kinderen die het niet getroffen hebben. Peer van der Helm, 

2017. 

 Hoor je me wel? Kinderen van ouders met een ziekte, verslaving of beperking. Kinderombudsman, 

2018. 

 Hulp aan een gezin in crisis in de Utrechtse regio’s, Bovenregionale Crisiswerkgroep, de 

crisiszorgaanbieders en Samen Veilig Midden Nederland), 2017. 

 Inkoopdocument jeugd & wmo 2017, Op weg naar resultaatgericht, Utrecht West Inkoop en 

monitoring, 2017. 

 Indicatoren jeugdzorg per gemeente, statline.cbs.nl (CBS), geraadpleegd december 2017. 

 Jeugdhulp 2017. CBS, 2017. 

 JeugdzorgPlus plaatsingsgegevens 2017-1. Jeugdzorg Nederland, 2017. 

 Jeugdzorg met een plus. Wat we wel en nog niet weten over de meest intensieve vorm van jeugdhulp. 

Dresen, C., van Domburgh, L., Harder e.a, 2017.  

 Leeftijdsgrenzen, betere kansen voor kwetsbare jongeren. Raad voor de Volksgezondheid en 

Samenleving, Den Haag, 2018. 

 Meerjarige samenwerking Utrechtse bovenregionale Zorg voor Jeugd en Veilig Thuis, 2017. 

 Nader onderzoek regionale verschillen in het gebruik van jeugdhulp met verblijf. Significant, 2018. 

 Ontwikkeling van het pleegkind, NJI (Daamen, W.), 2014. 

 Opvoeden versterken, prof. dr. T.A. van Yperen en drs. P.M. Stam, 2010.  

 Overzicht Crisisgegevens peildatum 03-06-2016 Utrecht. Samen Veilig Midden Nederland, 2016. 

 Passende hulp. Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd, 2017. 

 Perspectiefbepaling kinderen 3-milieusvoorziening 12- Kinabu. Youké, 2017. 

 Plaatsing van jeugdigen met strafrechtelijke en jeugdigen met civielrechtelijke titel in gesloten 

voorzieningen. Raad voor strafrechtstoepassing en rechtsbescherming, 2018. 

 Pleegzorg: signalen van breakdown richtlijnenjeugdhulp.nl/pleegzorg/stabiliteit-van-de-plaatsing-

bevorderen-en-breakdown-voorkomen/signalen-van-breakdown/  

 Presentatie J42 31 mei 2018. Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2018. 

 Richtlijn Crisisplaatsing. NVO, BPSW en NIP, 2017. 

 Richtlijn Residentiële Jeugdhulp. NVO, BPSW en NIP, 2015. 
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 Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen. Handreiking en denkkader voor gemeenten. NJI (Oomen, 
Rooseboom, de Raat e.a.) 2017.  

 Samen om het kind. De handen ineen voor specialistische jeugdhulp. Nederlands Jeugdinstituut, 2017 

 Samen sterk voor jeugdigen in gezinnen. Ontwikkelagenda pleegzorg in de regio Haaglanden. 

Gemeenten regio Haaglanden, 2016. 

 Terugbrengen inzet essentiële functies. Voorstel voor extra impulsen op omdenken in de vijf 

samenwerkende Utrechtse Jeugdregio’s. Bovenregionale werkgroep Essentiële Functies, 2018. 

 Tussen droom en daad: op weg naar een volwassen jeugdstelsel - Vierde Jaarrapportage Transitie 

Autoriteit Jeugd. Transitie Autoriteit Jeugd, 2018.  

 Verslag marktconsultatie essentiële functies. Bovenregionale samenwerkende gemeenten, 2017. 
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Bijlage 3 Respondenten 
 

De volgende instellingen en experts hebben hun medewerking verleent aan dit onderzoek door een interview. 

 

1. Aanbieders van zware jeugdhulp met verblijf 

 

JeugdzorgPlus 

 Intermetzo (onderzoeker) 

 

Driemilieu 

 Intermetzo 

 ’s Heerenloo (hulpverlener en manager) 

 Youké (regiomanager, accountmanager en medewerker) 

 

Crisis verblijf 

 Lijn 5 (2 medewerkers crisis en behandelcoördinator) 

 Timon (gedragswetenschapper, gebiedsmanager en gz-psycholoog)  

 (Youké)  

 

2. Verwijzers jeugd- en opvoedhulp 

 

 De Opvoedpoli (directeur) 

 William Schrikker Groep (gezinsvoogd) 

 

+ lokale teams (zie 3) 

NB de aanbieders van zware jeugdhulp met verblijf zijn ook verwijzers naar elkaar en naar hun eigen producten 

 

3. Toegang (verwijzing en regievoering) 

 

 Buurtzorg Jong (Stichtse Vecht) (medewerker) 

 Woerdenwijzer (jeugdconsulent) 

 Sociaal Team de Ronde Venen (gedragswetenschapper) 

 Jeugdteam Montfoort (teamleider) 

 

4. Experts transformatie zorglandschap en alternatieve hulpvormen 

 

 Peer van der Helm, Lector Residentiële Jeugdzorg Hogeschool van Leiden/Directeur Onderzoek Fier 

 Adri van Montfoort, directeur Adviesbureau van Montfoort en De Thuisbasis Sociaal Werk 

 Inge Bastiaanssen, senior adviseur Nederland Jeugdinstituut  

 Rob de Munck, bestuurder bij gezinshuis.com 

 Pieternel Boereboom, senior beleidsadviseur gemeente Utrecht 

 Sandra Klokman, Instituut voor Publieke Waarden 


