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JeugdzorgPlus-organisaties verlenen hulp aan jeugdigen met 
ernstige gedragsproblemen, na besluit van een rechter. Dit 
betreft daarom hulp onder drang of dwang voor jeugdigen 
voor wie een machtiging gesloten jeugdzorg is afgegeven 
door de kinderrechter.  De hulp wordt verleend in een gesloten 
setting, in tegenstelling tot de reguliere jeugdzorg, waarbij 
geen sprake is van een gerechtelijke uitspraak. JeugdzorgPlus is 
voor jongeren van 12  tot 18 jaar.  Plaatsingen onder de 12 en 
boven de 18 jaar zijn uitzonderlijk. Het gaat om jeugdigen die 
vanwege ernstige en gecompliceerde (gedrags)problemen niet 
terecht kunnen in de instellingen voor reguliere jeugdzorg. Zij 
hebben te maken met forse gezins- of opvoedingsproblematiek 
en bijna allemaal kennen zij een (lange) hulpverleningsgeschie-
denis. Bepalend voor de plaatsing JeugdzorgPlus is de noodzaak 
van dwang en een veiligheidsrisico, zonder deze aspecten is 
plaatsing bij reguliere organisaties voor Jeugd- en Opvoedhulp 
mogelijk (zoals Entréa, Lindenhout en Pactum). Het gaat hier 
nadrukkelijk niet om jongeren die veroordeeld zijn voor een 
strafbaar feit, hiervoor zijn Justititiële Jeugdinrichting (JJI) 
beschikbaar.

Voor wie is JeugdzorgPlus

Stapeling van risicofactoren, waarbij 
soms/vaak op jonge leeftijd al 
comorbiditeit

Ruime meerderheid: combinatie 
van gedragsstoornissen, 
psychiatrische problemen en 
middelengebruik

• 2/3 crimineel verleden
• 1/3 vanuit crisissituatie
• Veel schoolverzuim/-uitval
• Wegloopgedrag
• Bedreiging omgeving

20-35%
voortijdige
beëindiging
van zorg

12 tot 18 jaar

1/3 licht verstandelijke beperking 
(LVB)

Kenmerken JeugdzorgPlus-jeugdigen
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JeugdzorgPlus betreft gedwongen opname, gedwongen be-
handeling, diverse vormen van gesloten verblijf en toepassing 
van vrijheidsbeperkende maatregelen. Er zijn diverse behandel-
mogelijkheden, zoals cognitieve gedragstherapie, behandeling 
in leefgroep en trainingen voor bijvoorbeeld agressieregulatie, 
emotieregulatie of sociale vaardigheden.

Hoe
JeugdzorgPlus is een integraal onderdeel van de jeugdzorg. Dit 
betekent dat JeugdzorgPlus instellingen duurzaam samenwer-
ken met of onderdeel uitmaken van reguliere jeugdzorg.
Een traject JeugdzorgPlus bestaat uit verblijf, zorg en behande-
ling op één terrein. Er moet een geïntegreerd aanbod zijn, ook 
met het onderwijs (al dan niet op ditzelfde terrein).
Met iedere jeugdige wordt een traject op maat ontwikkeld dat 
een realistisch en in meetbare doelen uitgewerkt toekomstper-
spectief moet bieden. De trajectaanpak is landelijk in ontwikke-
ling. Het traject is er in de eerste plaats om ouders en jeugdigen 
in staat te stellen zelf het perspectief op een betekenisvolle 
maatschappelijke participatie dichterbij te brengen.
Er is sprake van een integraal en systeemgericht traject, wat 
betekent dat het gezin, het onderwijs en/of de arbeids(-toelei-
ding) en de vrijetijdsbesteding allen bij de hulp betrokken zijn. 
Als het traject afloopt of de jongere wordt 18 jaar, is nazorg en/
of begeleiding naar vervolgzorg mogelijk.

Afsluiting en nazorg
Een behandeling binnen de JeugdzorgPlus eindigt als de 
geformuleerde resultaten bereikt zijn en verwacht wordt dat 
deze stand houden. Na een half jaar wordt gemeten of dat ook 
daadwerkelijk het geval is.

Na het bereiken van de doelen in de JeugdzorgPlus is vaak 
verdere ondersteuning nodig. Als een jeugdige terug gaat naar 
het ouderlijk huis of zelfstandig gaat wonen, is langdurige be-
geleiding veelal nodig. Dit kan niet-intensieve en laagfrequente 
begeleiding zijn om terugval naar verkeerd gedrag te voorko-
men. Vervolghulp is niet voor rekening van JeugdzorgPlus.
Een aandachtspunt is de uitstroom van de groep 17/18-jarigen, 
net als bij de reguliere jeugdzorg.

Perspectief
Het perspectieven voor jongeren in de JeugdzorgPlus:
 • Terug naar het ouderlijk huis of zelfstandig wonen (circa 

50%): met inzet van intensieve ambulante (gezins)onder-
steuning.

 • Langer durende zorg en ondersteuning (circa 10-15%): bij 
het einde van het traject kan de jongere niet terug naar 
het ouderlijk huis en is (nog) niet in staat om zelfstandig 
te wonen. Deze jongeren gaan naar een pleeggezin of een 
gezinshuis.

 • Vervolgvoorziening (circa 35-40%): de jongere gaat naar 
een reguliere instelling voor Jeugd- en Opvoedhulp, 
psychiatrie of (L)VB. De problematiek van deze jongeren is 
dusdanig dat zij langdurig (en soms blijvend) afhankelijk 
zijn van specialistische zorg.

Wat biedt JeugdzorgPlus?
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Uitvoerders in Gelderland 
Gelderland valt voor de uitvoering van JeugdzorgPlus bin-
nen het zorggebied Nederland-Oost (Overijssel, Gelderland 
en Flevoland). Er zijn 2 uitvoerders JeugdzorgPlus in deze 
regio, te weten de Ottho Gerhard Heldring Stichting (OGH), 
hoofdkantoor gevestigd in Zetten (nabij Wageningen) en 
Intermetzo (voorheen LSG Rentray), hoofdkantoor gevestigd 
in Eefde (nabij Zutphen). Intermetzo kent meerdere vesti-
gingen in de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en 
Flevoland.

OGH en Intermetzo hebben beide een ‘achtervang functie’: 
capaciteit beschikbaar voor jongeren uit de zorggebieden Zuid-
west (beide) en Zuid (OGH). Binnen de genoemde beschikbare 
plaatsen zit ook deze achtervang functie opgenomen.

Toegang
Een machtiging voor gesloten jeugdzorg wordt uitsluitend 
afgegeven door de kinderrechter. Binnen de huidige wetgeving 

(2014) dient Bureau Jeugdzorg (BJz) een verzoek in voor deze 
‘machtiging tot plaatsing’ in een instelling voor JeugdzorgPlus, 
dit start bij de (gezins)voogd. Als het verzoek tot machtiging 
samenvalt met het uitvoeren van een onderzoek door de Raad 
voor de Kinderbescherming (RvdK) naar de noodzaak van een 
jeugdbeschermingsmaatregel, dient de RvdK dit verzoek tot 
machtiging in.
Bureau Jeugdzorg Gelderland voert de plaatsingscoördinatie 
(PC) voor het zorggebied Oost (dus ook voor Overijssel en Flevo-
land). De jongere wordt zo dicht mogelijk bij zijn woonplaats 
geplaatst. Dit betekent grofweg dat jongeren uit het zuiden 
van Gelderland terecht komen bij OGH en jongeren uit het 
noorden bij Intermetzo. Bij de plaatsing wordt rekening gehou-
den met de urgentie van de problematiek. Wanneer er geen 
plaatsen beschikbaar zijn in de eigen regio, wordt een beroep 
gedaan op de achtervangfunctie van de andere regio’s

Financiering
JeugdzorgPlus is de duurste vorm van jeugdzorg in Nederland. 
Een plek kost per jaar gemiddeld €125.000,-.
De JeugdzorgPlus wordt op dit moment (2014) gefinancierd 
middels een instellingssubsidie (op basis van bedcapaciteit) van 
het Ministerie van VWS. Deze bekostiging op basis van bedca-
paciteit wordt omgezet naar bekostiging op basis van traject-
financiering. De gemiddelde kosten per traject zijn nog niet 
duidelijk.
Het Ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland en de VNG 
ontwikkelen een richtlijn waarin integrale behandeling van 
jeugdigen in de JeugdzorgPlus wordt beschreven. Deze behan-
delrichtlijn wordt de basis voor de toekomstige bekostiging. Het 
doel van deze wijziging is kwaliteitsverbetering, het vergroten 
van de effectiviteit en borging van betaalbaarheid voor de 
langere termijn.

Hoe is JeugdzorgPlus georganiseerd?

Beschikbare plaatsen in zorggebied Oost
(provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland)

 • Teruggang in het aantal aanmeldingen: 260 in 2012 ten 
opzichte van 342 in 2011 in zorggebied Oost.

 • Met de afname in aantal aanmeldingen, wordt de doel-
groep binnen de JeugdzorgPlus zwaarder.

 • Toename van LVB problematiek (o.a. toename groep met 
IQ lager dan 60), alleenstaande minderjarige asielzoekers 
(AMA’s), verslavingsproblematiek, primaire psychiatrische 
stoornissen1 en jongeren met een delictgeschiedenis.

 • Toenemende instroom van jongeren met een voorlopige 
PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen). 
Dit betekent opvang in de JeugdzorgPlus, waarbij als 
drangcomponent geldt dat een strafrechtelijke plaatsing 
volgt in een JJI als de jongere zich onttrekt aan de behan-
deling. 
Kinderrechters prefereren zorg boven straf. Dit geldt 
eveneens voor jongeren die in afwachting van een hoger 
beroep tegen een opgelegde PIJ in JeugdzorgPlus worden 
geplaatst. Gevolg hiervan is dat jongeren zonder  

justitiële achtergrond samen met jongeren met een justiti-
ele maatregel geplaatst worden. In 2008 zijn de Jeugdzorg-
Plus-instellingen in het leven geroepen om deze vervlech-
ting te doorbreken.

 • Toename van het aantal incidenten in instellingen.

Aandachtspunten in huidige ontwikkelingen
 • In het reguliere jeugdzorgaanbod is sprake van toene-

mende ambulantisering in de zorg (met name jeugd LVB en 
jeugd GGz). Er komen minder (semi)residentiële verblijfsmo-
gelijkheden beschikbaar. Als passende zorg in de reguliere 
instellingen ontbreekt, belanden waarschijnlijk meer jonge-
ren in de JeugdzorgPlus.

 • Er lijkt een ontwikkeling gaande waarbij zowel OGH als 
Intermetzo zorgpartijen aan zich verbinden, waardoor 
intersectorale en integrale organisaties ontstaan met een 
‘breed budget’. Zij leveren JeugdzorgPlus als traject binnen 
een breder zorgpalet.

Ontwikkelingen bij JeugdzorgPlus-instellingen

1 Primaire psychiatrische stoornis: de psychiatrische stoornis is leidend voor eventuele overige problematiek van de jeugdige.
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 • Instroom beperken 
Hoe: Vroegtijdig ernstige gedrags-
problematiek herkennen en tijdig 
de juiste hulp inschakelen door een 
algehele versterking van het ‘voor-
veld’ en kennis van de JeugdzorgPlus 
hierbij te halen (zie het volgende 
punt). 
Waarom: gesloten plaatsing voorko-
men.

 • JeugdzorgPlus dichterbij 
Hoe: Elementen vanuit Jeugdzorg-
Plus meer wijkgericht inzetten, het 
gezin en netwerk van de jongere 
steviger betrekken en hen begelei-
den om de samenredzaamheid te 
vergroten. 
Waarom: gesloten plaatsing en te-
rugval voorkomen

 • Gezinsgericht 
Hoe: Betrek het gezin en het sociale 
netwerk vanaf het begin bij de aan-
pak en maak gebruik van bijvoor-
beeld de Eigen Kracht Conferentie of 
een Familie Netwerk Beraad. Reali-
seer een integrale systeemaanpak. 
Waarom: gesloten plaatsing en te-
rugval voorkomen.

 • Trajectbenadering verder ontwik-
kelen 
Hoe: JeugdzorgPlus als ‘tussenstap’ 
in plaats van ‘eindstation’, onderdeel 
van een breder zorgaanbod. Dit 
vraagt om afspraken tussen Jeugd-
zorgPlus en overige zorgorganisaties 
en het tijdig betrekken van zorgor-
ganisaties voor vervolgzorg (warme 
overdracht). Gemeenten kunnen 
hierop regie voeren en (niet-vrijblij-
vende) afspraken over maken met de 
organisaties. 

Waarom: Behaalde resultaten besten-
digen door het realiseren van een 
goede overstap naar vervolgzorg of 
een geleide overgang naar ‘vrijheid’.

 • Eén jongere, één plan en vooral:  
één casusregisseur 
Hoe: De casusregie voor Jeugdzorg-
Plus-jongeren stevig en helder beleg-
gen door duidelijkheid te creëren 
waar de casusregie wordt belegd 
(hoe dit te bepalen) en wat de taken 
en bevoegdheden van de casus- 
regisseur zijn in relatie tot andere 
functionarissen. 
Waarom: Integrale en intersectorale 
hulp stroomlijnen en dubbel werk 
voorkomen.

 • Betrekken kinderrechters 
Hoe: Als (samenwerkende) 
gemeente(n) in gesprek gaan over  
visie en doelen (bijv. de PIJ-maatre-
gel). 
Waarom: Kinderrechters meenemen 
in het proces van de transitie en de 
doelen en beweging in gemeenten. 
Elkaars doel kennen is een eerste 
voorwaarde om mee te kunnen be-
wegen in ontwikkelingen.

 • Verbinding met onderwijs/arbeids-
markt 
Hoe: Realiseren van passende 
leerwerktrajecten en persoonlijke 
begeleiding naar werk en/of ver-
volgscholing. Onderwijs en zorg zijn 
nu gescheiden sectoren, ook in de 
JeugdzorgPlus. 
Waarom: Jongeren helpen aan een 
zinvolle dagbesteding die hen niet 
alleen toekomst biedt, maar ook 
eigenwaarde en een gewaardeerde 
plek in de samenleving.

 • Bovenregionaal samenwerken 
Hoe: Als minimale schaal wordt de 
provincie Gelderland genoemd. Ge-
meenten kunnen er ook voor kiezen 
de huidige schaal van het zorggebied 
Oost te handhaven voor sturing, 
inkoop, organisatie, garantstelling en 
bekostiging. 
Waarom: In verband met de be-
perkte omvang van de doelgroep 
vormt organisatie van de Jeugdzorg-
Plus op een kleinere schaal dan de 
provincie Gelderland een risico voor 
de beschikbaarheid en bereikbaar-
heid van de zorg en het behoud van 
expertise. Ook is bij organisatie op 
kleinere schaal een stijging van de 
kosten mogelijk.

 • Monitoring 
Hoe: Organisaties opdracht geven 
managementinformatie (herkomst, 
uitstroom, vervolgzorg) op gemeen-
teniveau te rapporteren. 
Waarom: Informatie verkrijgen t.b.v. 
beleid en sturing. Denk als gemeente 
nu al na over waar je op wilt sturen 
en welke informatie dat vraagt.

 • Pilots 
Hoe: ‘Quick wins’ gericht op slimme 
zorgcombinaties, zorgvernieuwing, 
doorgaande zorg en het meer be-
trekken en beter benutten van het 
sociale netwerk. Quick wins zijn snel 
te behalen, kleine resultaten die wor-
den ervaren als een verbetering. 
Waarom: Kleine verbeteringen kun-
nen veel opleveren. Met Quick wins 
- in de lijn van de ontwikkelrichting 
die de gemeente aangeeft - zijn eer-
ste en snelle stappen te zetten naar 
de nieuwe situatie in 2015.

Transformatiekansen JeugdzorgPlus

Wat kunnen gemeenten doen om de JeugdzorgPlus in het nieuwe stelsel te verbeteren? 
Tien knoppen waar gemeenten aan kunnen draaien:
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Deze factsheet betreft een samenvatting van het meer uitgebreide rapport ‘Jeugdbescher-

ming en jeugdreclassering in transitie’. Naast dit thema zijn er ook factsheets en rapportages 

verschenen over de sectoren JeugdzorgPlus, Jeugd GGZ en Jeugd (L)VB. Alle factsheets en 

rapportages zijn te downloaden via www.voordegeldersejeugd.nl


