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NIEUWE KANSEN
VOOR JONGEREN IN
JEUGDZORGPLUS
Jongeren die kampen met ernstige en
aanhoudende gedragsproblemen, maar die
niet zelf geholpen willen worden, kunnen in de
jeugdzorgPlus (ook wel Gesloten Jeugdzorg
genoemd) worden geplaatst met een machtiging
gesloten plaatsing van een kinderrechter. Dit is
vaak een laatste redmiddel voor jongeren die
letterlijk weglopen voor zichzelf of een gevaar
vormen voor hun omgeving. Het ‘weglopen’ is
ook een ernstige belemmering voor effectief
behandelen. Door het weglopen fysiek te
beperken kan de behandeling starten, waarna
deze voortgezet kan worden met steeds minder
beperkingen.
Bij jeugdzorgPlus is veel ruimte voor
diagnostiek. Op basis daarvan krijgt iedere
jongere een eigen hulpverleningsplan, waarin
beperkende maatregelen zijn opgenomen die
in het belang van de behandeling zijn. Zodra
jongeren toe zijn aan meer vrijheden, krijgen ze
die, zodat ze kunnen toe werken aan het steeds
verder nemen van eigen verantwoordelijkheid.
Zo zijn ze goed voorbereid op een leven buiten
de gesloten jeugdzorg.
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TOELEIDING
Het is van groot belang dat de toeleiding
naar de instellingen voor jeugdzorgPlus zo
snel en efficiënt mogelijk verloopt. Zodra
een jongere namelijk een machtiging van de
kinderrechter heeft gekregen, moet hij zo snel
mogelijk op juiste plek terecht kunnen komen.
Daarom hebben de Bureaus Jeugdzorg en
de instellingen voor jeugdzorgPlus in ZuidNederland (Limburg, Zeeland en NoordBrabant) in 2010 hun krachten gebundeld en
de plaatsingscoördinatie annex Servicepunt
jeugdzorgPlus in het leven geroepen. Zo kunnen
ze samen de hele regio Zuid bedienen en
jongeren zo snel mogelijk plaatsen.
De plaatsingscoördinatie jeugdzorgPlus ZuidNederland bestaat uit het coördinatiepunt en
het servicepunt. Deze constructie is uniek: een
onafhankelijk aanmeldpunt in het belang van
de jongere en een gezamenlijke toegangspoort
voor de instellingen. Medewerkers van Bureau
Jeugdzorg Noord-Brabant voeren de taken van
het coördinatiepunt uit. Zij verwerken centraal
alle aanmeldingen van Bureaus Jeugdzorg en
Landelijk Werkende Instellingen voor jongeren
uit het heel Zuid-Nederland. Het servicepunt
voert de aanmeldingen door naar de instellingen
voor jeugdzorgPlus in Zuid-Nederland. Zij
nemen de jongeren op. De plaatsingscoördinatie
is de spil tussen het aanmeldende Bureau
Jeugdzorg en de opnemende instelling.

Verder in dit jaarverslag:
•

Multi Systeem Therapie en ThuisBest;

•

interviews met professionals over samenwerking,
loverboyproblematiek en de veranderende doelgroep;

•

trends in aantallen aanmeldingen, plaatsingen en kosten;

•

de gemeente en de provincie aan het woord.

Op de website staat het jaarverslag 2013
http://www.jeugdzorg-nb.nl/bjz.net?id=11618
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STUURGROEP
JEUGDZORGPLUS
ZUID-NEDERLAND
De plaatsingscoördinatie JeugdzorgPlus ZuidNederland is er voor jongeren uit Zeeland,
Noord-Brabant en Limburg. De stuurgroep
JeugdzorgPlus Zuid-Nederland waarborgt de
samenwerking rondom de plaatsingscoördinatie,
bewaakt de gezamenlijke belangen en stelt
het gevoerde beleid desgewenst bij. In de
stuurgroep participeren de drie Bureaus
Jeugdzorg, de William Schrikker Groep
(als vertegenwoordiger van de Landelijk
Werkende Instellingen), de vijf instellingen
voor jeugzorgPlus (Bijzonder Jeugdwerk
Brabant Deurne, Icarus Cadier en Keer,
JUZT Breda, Oosterhout en Kortgene, de OG
Heldringstichting Zetten en SJSJ-Almata en de
drie betrokken provincies.

Wil de Kort, beleidsmedewerker
gemeente Tilburg:

‘In de jeugdhulpverlening gaat in het jaar 2015
het nodige veranderen. Talrijke onderzoeken
hebben aangetoond dat het huidige stelsel niet
meer houdbaar is.
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Met twee belangrijke wijzigingen hopen we dat
het beter wordt voor ouders en kinderen.
De belangrijkste wijziging is dat we de nadruk
gaan leggen op de eigen kracht van ouders en
kinderen. En als die tijdelijk niet voldoende is
om goed op te kunnen voeden wordt de hulp zo
dichtbij en zo kort mogelijk ingezet.
De tweede wijziging is direct daaraan
gekoppeld. Het bestuur dat het dichtst
bij inwoners staat, de gemeente, wordt
verantwoordelijk voor het regelen en aansturen
van die jeugdhulp. Zij gaat ervoor zorgen dat
die hulp ook dichtbij beschikbaar is. Dat kan op
lokaal niveau geregeld worden.’
Lees verder op pagina 18

DOELSTELLING JEUGDZORGPLUS
JeugdzorgPlus is bedoeld voor jongeren van
12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen.
Jongeren die gebaat zijn bij een overzichtelijke
leefomgeving en een gestructureerde dagindeling. Ze hebben de neiging om voor hun problemen weg te lopen; letterlijk en figuurlijk. Thuis
gaat het niet goed, ouders zijn de grip kwijt en
eerdere hulpverlening heeft niet tot gewenst
resultaat geleid. De geslotenheid van jeugdzorgPlus voorkomt dat jongeren zich onttrekken aan
hulp en tegelijkertijd biedt het voldoende kaders
voor de basisveiligheid. Binnen deze veilige en
gestructureerde omgeving krijgen jongeren gepaste behandeling voor hun problematiek. Ook
leren ze zelf keuzes te maken en kansen te zien
en te pakken. Zo werken ze aan een realistisch
toekomstperspectief. Dit doen ze niet alleen,
maar samen met hun gezin, hun sociale netwerk
en hun begeleiders. In het verleden kwamen
deze jongeren terecht binnen een Justitiële
JeugdInrichting (JJI) waarin ook strafrechtelijk
veroordeelde jongeren verblijven. De oprichting
van jeugdzorgPlus heeft hier een einde aan
gemaakt.
Kenmerkend voor de doelgroep van jeugdzorgPlus is dat (tijdelijk) verblijf in geslotenheid van
belang is om te voorkomen dat jongeren zich
onttrekken aan hulp.
‘Sommige jongeren met ernstige gedragsproblemen onttrekken zich structureel aan hulp, door
bijvoorbeeld weg te lopen, zich niet aan behandelafspraken te houden of zich ongemotiveerd
op te stellen in de behandeling. Vaak hebben ze
al een lange hulpverleningsgeschiedenis achter
de rug van ambulante zorgvormen, pleegzorgplaatsingen en residentiële plaatsingen.

Een gesloten fase van zorg, waarin ze zich niet
kunnen onttrekken aan hulp, is vaak nodig om
een ‘herstart’ te maken in het zorgtraject’ (Harder en anderen, 2006; Van Dam, 2010).
Naast gedragsproblemen hebben veel van deze
jongeren ook last van andere problemen, zoals:
• persoonlijkheids- en identiteits- en emotionele
problemen
• problemen in de cognitieve ontwikkeling
• gevolgen van instabiele opvoedingssituatie of
van problemen bij ouders
• problemen in de ouder-kindrelatie (met name
hechting)
• schoolproblemen
• problemen met relaties, vrienden en vrije tijd
• verslaving
• psychosociale problemen
• problemen als gevolg van verwaarlozing,
mishandeling of misbruik
Vanwege deze veelheid aan factoren is het van
groot belang dat jongeren een intensieve gespecialiseerde behandeling krijgen die erop gericht
is om ze zo verantwoord mogelijk te kunnen
laten deelnemen aan de samenleving.
In dit jaarverslag treft u hierover bijdragen
aan. Ieder van de jeugdzorgPlus-instellingen
heeft een stukje van haar aanbod in dit verband uitgelicht.
Sommige jongeren hebben niet alleen behandeling nodig, maar ook bescherming. Denk aan:
• jongeren met ernstige gedragsstoornissen of
psychiatrische problematiek
• kwetsbare jongeren met identiteitsproblematiek en die daardoor zeer beïnvloedbaar,
angstig en/of teruggetrokken zijn
Lees verder op pagina 9
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Ton van Gils en Peter van der
Minnen, beiden plaatsingscoördinator
coördinatiepunt Zuid-Nederland en
coördinator Gesloten Plaatsingen bij
Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant:

Samenwerking
‘De samenwerking tussen het coördinatiepunt
en servicepunt is het afgelopen jaar verder
verbeterd. Dit komt doordat de medewerkers
van van beide punten al een aantal jaar in een
vaste samenstelling met elkaar samenwerken.
Ondanks de formele scheiding tussen plaatser
en aanbieders, is er sprake van een team met
meerwaarde. De communicatie verloopt soepel
en effectief omdat alle medewerkers goed op
elkaar ingespeeld zijn. Ze zijn bewust van het
gezamenlijke belang: goede dienstverlening
bij de plaatsingsprocedure voor de gesloten
jeugdzorg.
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Uitgangspunten
De gezamenlijke uitgangspunten van het
coördinatiepunt en het servicepunt zijn en blijven
vooropstaan:
Een snelle plaatsing (dezelfde dag als dit nodig
is). Daarnaast kunnen alle jongeren ruim binnen
de afgesproken termijn van een week geplaatst
worden.
Een kwalitatief goede plaatsing. Gezamenlijk
wordt er gekeken naar de best passende
setting. Ook al geeft de aanvrager meestal een
voorkeur aan, soms komen het coördinatiepunt

en het servicepunt met een ander advies.
Bij uitzondering wordt een jongere
buitenregionaal aangemeld. De hulpvragen
zijn soms zo specifiek dat besloten kan worden
de jongere buiten de regio te plaatsen. Zo
zijn er weleens jongeren geplaatst bij Fier
Friesland/Horizon (slachtoffers seksueel geweld/
mensenhandel). Een ander voorbeeld is een
jongere die geplaatst is op een zogenaamde
ESP(expertise sexuele problematiek)-groep
voor daders (zeden).
ZIKOS
In uitzonderlijke situaties melden
zorgaanbieders jongeren aan voor een plaatsing
op de ZIKOS-afdeling. Dit is een landelijke
voorziening voor jongeren met acute en ernstige
psychiatrische problemen. Op verzoek van het
servicepunt (namens de zorgaanbieders) zorgt
het coördinatiepunt zo snel mogelijk voor een
plaatsing.
Communicatie
Zowel het coördinatiepunt (plaatsvragers)
als het servicepunt (aanbieders) fungeert
als spreekbuis voor de eigen achterban. Op
deze manier communiceren beide over een
betere afstemming. Samen zoeken ze naar
oplossingen en informeren en activeren ze hun
achterban. Op deze manier bevorderen het
coördinatiepunt en het servicepunt een snelle,
doelmatige en veilige plaatsing in het gesloten
kader.’

Eline Geerlings, MST-supervisor
OGheldring

Multi Systeem Therapie
‘MST (Multi Systeem Therapie) is een
intensieve vorm van ambulante behandeling
voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met
complexe gedragsproblemen (zoals forse
verbale en fysieke agressie, spijbelen, drugs/
alcoholgebruik, weglopen en zich niet aan
de regels houden van ouders) en regelmatig
(beginnend) delinquent gedrag waarvoor een
uithuisplaatsing dreigt. Vaak is dit een plaatsing
in een jeugdzorgPlus-instelling. De MSTbehandeling is hiervoor een goed alternatief.
Ook kan MST ingezet worden tijdens en na een
kortdurend gesloten traject van 4-6 weken.
De belangrijkste doelen van een MSTbehandeling zijn dat jongeren:
• weer thuis wonen of thuis kunnen blijven
wonen en dat het thuis veilig is;
• een dagbesteding hebben;
• niet recidiveren.
De behandeling vindt plaats in het gezin. De
therapeut komt meerdere keren per week (2-3
keer, 3-5 maanden) langs. Deze zoekt actief
naar samenwerking met ouders en hun sociale
netwerk. De verbetering van relaties met
vrienden, school en betrokkenen in de buurt
heeft een positieve invloed op bovengenoemde
doelen. Door MST in te zetten worden ouders
versterkt in het opvoeden van hun kinderen.
Alle behandelingen worden nauwkeurig gevolgd
en daaruit blijkt dat 85% tot 90% hiervan
succesvol is.’

‘Als supervisor ga ik weleens mee met de MSTtherapeuten naar hun gezinnen. Wat dan vooral
opvalt, is de professionaliteit van de aanpak, de
inzet van de therapeut en zijn beschikbaarheid
(met 4-5 gezinnen kan je ook echt beschikbaar
zijn).
In een gesprek met het gezin heeft de therapeut
een duidelijk plan vooraf, waarbij hij goed
inspeelt op de behoefte van de ouders en
waarbij zij samen het voorafgestelde doel niet
uit het oog verliezen.
De therapeuten hebben een helder
behandeltraject dat volgens een vaste
methodiek verloopt. De aanpak is streng,
zowel voor het gezin als voor de therapeut. Elk
behandeltraject wordt wekelijks besproken in
een klein team van 4-5 MST-therapeuten onder
begeleiding van mij als MST-supervisor. Er is
een landelijke MST-expert die wekelijks via
Skype inbelt om alle casussen na de supervisie
door te nemen. Nauwgezette registraties van de
behandelacties en de resultaten zijn onderwerp
van gesprek. De kern van de bespreking is
steeds: benutten we alles wat MST ons te
bieden heeft en doen we wat werkt?’
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Henk van den Bemd,

manager Thuis Best Almata

‘Thuis Best is een uniek zorgtraject dat samen
met MST-aanbieders een traject aanbiedt voor
jongeren en hun gezin. Een korte residentiële
plaatsing van 6-8 weken en vervolgens
intensieve hulp thuis voorkomt een langdurige
uithuisplaatsing. De kracht van Thuis Best is dat
jongeren en hun gezin de uithuisplaatsing direct
in het perspectief van een snelle terugkeer
kunnen zien. De samenwerking tussen MST
en Thuis Best is te zien als 1+1=3. Deze
organisaties vullen elkaar aan. Een krachtig
element van Thuis Best is daarnaast dat een
terugval in het gezin niet meteen een afbreuk
van de behandeling hoeft te betekenen. Een
time-outmoment van enkele dagen, waarin een
jongere wordt teruggeplaatst bij Almata, zorgt
juist voor een doorstart. Tot nu toe zijn ongeveer
78% van de ingezette trajecten succesvol
afgesloten.’
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Bert Meijer,

teamcoördinator Gesloten Jeugdzorg,
William Schrikker Groep

‘In 2014 zijn er 28 jongeren door de William
Schrikker Groep (WSG) aangemeld bij de
plaatsingscoördinator jeugdzorgPlus. De
gewenste hulpverlening werd in alle situaties
binnen enkele dagen gerealiseerd. Dat het
zo snel kon, kwam vooral door de efficiënte
samenwerking tussen de plaatsingscoördinator
en het servicepunt.
Plaatsing in een gesloten instelling is een
complexe aangelegenheid. Het gaat om
kwetsbare jongeren, die vanwege hun gedrag
bescherming en behandeling nodig hebben in
een gesloten omgeving. De WSG ervaart de
werkwijze van de plaatsingscoördinator en het
servicepunt als een positieve bijdrage aan dit
hele proces.’

(vervolg van pagina 5)

In- en uitstroom JeugdzorgPlus

Jaarlijks komen tussen de 420 en 480 jongeren terecht in de jeugdzorgPlus regio Zuid. Het aantal
instromers is redelijk stabiel, maar de duur van het verblijf is afgenomen, waardoor er meer jongeren
met minder plaatsen geholpen kunnen worden.
Zo’n driekwart van de jongeren die uitstroomt gaat weer naar huis of gaat op zichzelf wonen.
Toch heeft een aanzienlijk deel van de jongeren na jeugdzorgPlus levenslang steun nodig of is
zorgafhankelijk. Dit betreft zeker 20 procent van hen, maar het percentage kan zelfs hoger liggen.
Gelet op de geringe aantallen die landelijk in de jeugdzorgPlus terechtkomt is dit niet vreemd: per jaar
zijn 1800 nieuwe aanmeldingen die van een kinderrechter een machtiging krijgen. Dit is 0,05% van het
totaal aantal kinderen in Nederland. Bij jeugdzorgPlus gaat het om jongeren met de meest ernstige en
hardnekkige problemen.

Sekse en herkomst

De verhouding jongens-meisjes (60%-40%) laat over de jaren een vrij constant beeld zien. Op basis
van de gegevensmonitor jeugdzorgPlus is eenderde van de meisjes voorafgaand aan opname in een
jeugdzorgPlus-instelling in de (veelal gedwongen) prostitutie actief geweest. Recent onderzoek wijst
uit dat ruim 40% van de meisjes seksueel promiscue gedrag vertoont voor het zestiende levensjaar.
Deze meisjes hebben vaak een risicovolle vriendengroep, met veel kans op misbruik en uitbuiting.
Tot 2008 werden ze samen met ‘daders’ door elkaar geplaatst in Justitiële Jeugdinrichtingen. Maar
sinds 2008 worden ‘daders’ buiten de civielrechtelijke jeugdzorg gehouden en is de civielrechtelijke
jeugdzorg onder de noemer jeugdzorgPlus doorgegaan, onder het Ministerie van VWS (voorheen
Justitie).
In de praktijk is deze scheiding niet zo strikt:
• daders en slachtoffers komen uit dezelfde gezinnen of systemen;
• slachtoffers worden daders, daders worden slachtoffers;
• criminaliteit en detentie komen (soms bij herhaling) voor in gezinnen (soms bij meerdere
gezinsleden). Kinderen reageren hierop met gedragsproblemen;
• slachtoffer en dader onderhouden een relatie (zoals bij huiselijk geweld, kindermishandeling of in
een situatie met een ‘loverboy’).
Lees verder op pagina 17
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TRENDS IN DE PLAATSINGSCOÖRDINATIE
Vanaf 2010 is de plaatsingscoördinatie
ingedeeld in de huidige regio’s. Tot 2013 waren
er behoorlijk wat bewegingen in de capaciteit,
maar vanaf 2013 is deze gelijk gebleven.
Hieronder een aantal kengetallen over de
plaatsingscoördinatie van de jeugdzorgPlus.
Aanmeldingen en plaatsingen
In 2014 waren er 382 aanmeldingen voor
behandeling in de jeugdzorgPlus. Het aantal
aanmeldingen in 2014 daalde met 41 ten
opzichte van 2013 (10 procent minder). Vanaf
halverwege 2012 is de instroom redelijk stabiel;
die ligt rond de honderd aanmeldingen per
kwartaal.
In 2014 leidde 8 procent van de aanmeldingen
niet tot een plaatsing en werd de aanmelding
ingetrokken. Dit is 6 procent minder dan in 2013.
In gevallen waarin niet geplaatst werd, werd er
bijvoorbeeld geen definitieve machtiging door
de kinderrechter afgegeven of liep de jongere
weg en werd de plek aan een andere jongere
toegewezen.
In 2014 is er 348 keer een jongere geplaatst. Dit
is 6 procent minder dan in 2013.
Van de aanmeldingen uit Zuid-Nederland komt
iets meer dan 50 procent van Bureau Jeugdzorg
Noord-Brabant, ongeveer 25 procent van Bureau
Jeugdzorg Limburg, 11 procent van Intervence
en 9 procent van de William Schrikker Groep.
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Urgent – niet urgent
In 2014 gaat het in 47 procent van de aanmeldingen om een urgente aanmelding. De
afspraak is dat de jongere dan binnen 2 x 24
uur geplaatst wordt. In de andere gevallen is
dit binnen vijf werkdagen. Het aantal urgente
aanmeldingen is fors toegenomen het afgelopen
jaar: in 2013 was 34 procent van de aanmeldingen urgent.
Juridisch kader
In 67 procent van de aanmeldingen is er sprake
van een ondertoezichstelling op het moment
van plaatsing. In 7 procent van een voorlopige
ondertoezichtstelling en in 5 procent van een
jeugdreclasseringsmaatregel. Ook kunnen
jeugdigen zonder gedwongen maatregel
geplaatst worden. Daar was sprake van in
20 procent van de aanmeldingen in ZuidNederland.

Capaciteit Zuid-Nederland
Per 1 januari 2015 zijn er 285 plaatsen
beschikbaar in Zuid-Nederland. Dit zijn er 9
minder dan in 2014.

Overplaatsingen
In 86 procent van de aanmeldingen gaat het
om jeugdigen die zich buiten de jeugdzorgPlus
bevinden op het moment van aanmelding. In 41
procent van de aanmeldingen komt de jeugdige
vanuit een open residentiële zorginstelling; in 28
procent van de aanmeldingen wordt de jeugdige
direct vanuit huis geplaatst en in 14 procent van
de gevallen gaat het om een overplaatsing van
de ene instelling voor jeugdzorgPlus naar een
andere instelling voor jeugdzorgPlus in de regio.
Dit is 3 procent minder dan 2013.

Financiering plaatsingscoördinatie
De plaatsingscoördinatie is tot 1 januari
2015 gefinancierd door een subsidie van het
ministerie van VWS. De betrokken instellingen
en Bureaus Jeugdzorg hebben daar in 2013
en 2014 nog een extra inleg bijgedaan om de
begroting sluitend te krijgen. Uiteindelijk is er
gewerkt met een budget van € 130.000,-, waarvan het coördinatiepunt en het servicepunt hun
dienstverlening kunnen aanbieden.
Vanaf 2015 nemen de gemeenten in ZuidNederland de financiering over.

Kosten behandeling gesloten jeugdzorg
De behandeling van een jongere in een jeugdzorgPlus-instelling kost gemiddeld € 115.000,per jaar. De gemiddelde verblijfsduur is negen
maanden.
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Jean Paul de Rijk,

locatiedirecteur Behandeling
OGHeldring
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‘JeugdzorgPlus is aan de orde als een jongere
opgenomen moet worden om te voorkomen
dat hij zich aan zijn behandeling onttrekt.
Het gaat hierbij om jongeren met ernstige
persoonlijkheidsproblematiek. Ook is er vaak
sprake van agressie en internaliserende
psychische en/of psychiatrische problematiek
of van een (licht) verstandelijke beperking. Niet
alleen moeilijk te hanteren, maar ook kwetsbare
jongeren. Een zware doelgroep die steeds
complexer wordt. Onder meer omdat tweederde
wordt opgenomen in crisis; waarbij de jongens
inmiddels de meisjes voorbij gestreefd zijn.
Maar ook omdat andere jeugdzorgsectoren niet
voldoende zijn toegerust om hen te behandelen.
Onze instelling biedt een gestructureerd
leefklimaat aangevuld met een individuele
behandeling. Omdat deze jongeren de neiging
hebben om zich aan de benodigde behandeling
te onttrekken bieden wij een aanpak waarbij
zij in hun bewegingsvrijheid (kunnen) worden
beperkt en gedwongen worden om aan hun
behandeling mee te werken. Zonder hoge
hekken en zwaarbeveiligde toegangen, maar
wel met de mogelijkheid om een stevige
structuur neer te zetten en vrijheden gedoceerd
en gefaseerd op te bouwen (behandeling
onder ‘drang en dwang’). Deze gedwongen
behandeling duurt niet langer dan noodzakelijk.

De leefgroepbehandeling wordt gekenmerkt
door een intensieve, gedragsmatige aanpak. De
individuele behandeling bestaat uit therapieën
en training gericht op het vergroten van sociale
en cognitieve vaardigheden, het verwerken van
trauma’s en het ontwikkelen van een concreet
toekomstperspectief.’

Jeanny van den Berg,
directeur BJBrabant

‘Onder de jongeren die de beslotenheid van een
jeugdzorgPlus-instelling nodig hebben, zijn veel
meisjes met loverboyproblematiek. Bij BJBrabant krijgen ze een leefgroepbehandeling in
een seksespecifieke groep. Het gestructureerde
pedagogische klimaat zorgt ervoor dat de meisjes tot rust komen en gaan nadenken over de
keuzes die ze kunnen maken voor een positieve
toekomst. Door de fases die ze in hun behandeling doorlopen kunnen ze in toenemende
mate van vrijheid experimenteren met gezond
gedrag buiten de instelling. Uitgangspunt is dat
een jongere geen dag langer dan nodig is hoeft
te verblijven in de jeugdzorgPlus. Ook krijgen
de meisjes een traumagerelateerde behandeling (met bijvoorbeeld EMDR) en leren ze een
positief en goed netwerk te creëren om zo kans
op terugval te voorkomen. Om dezelfde reden
worden hun ouders vaak nauw bij de behandeling betrokken. De behandeling kan nog aangevuld worden met bijvoorbeeld Rots en Water

(weerbaarheidstraining), TOPs! (een programma
waarbij jongeren leren op een positieve manier
verantwoordelijkheid te nemen voor hun denk
en doen) en cognitieve gedragstherapie.
Onlangs verscheen het landelijke actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd ‘Hun verleden is
niet hun toekomst’. Hierin worden vijftien actiepunten genoemd ter optimalisering van de hulp
aan deze doelgroep. Een groot deel van deze
punten is binnen BJBrabant gerealiseerd. Het
resterende deel zal in 2015 uitgevoerd worden.’

Jan Wassenberg, kinderrechter bij
de rechtbank Limburg

‘Een machtiging gesloten jeugdzorg is geen bevel gevangenhouding. Toch wordt plaatsing binnen de gesloten jeugdzorg meestal niet als een
pretje ervaren. Toegegeven: er is sprake van
vrijheidsontneming. Met het afgeven van zo’n
machtiging nemen kinderrechters een ingrijpende beslissing. Nationale en internationale regelgeving vereisen dan ook dat wij niet lichtvaardig
een machtiging gesloten plaatsing afgeven. Zo’n
beslissing is daarom aan allerlei voorwaarden
gebonden. Het afgeven van een machtiging is
een eerste stap. Het verzoek tot plaatsing heeft
daarmee de juridische toets doorstaan. Legitimiteit zal de beslissing pas krijgen als er op
deugdelijke wijze uitvoering aan gegeven wordt.
Daarbij rust er een grote verantwoordelijkheid op
de mensen in het “veld”. Dat is overigens geen

exclusieve verantwoordelijkheid voor de instelling waarin de jongere geplaatst wordt. Steeds
meer zien we inspanningen die er op gericht
zijn om met partners in de keten aan de jongere
hulp op maat te bieden. Het besef dat werken
“aan en met” de jongere meer inhoudt dan
behandeling van die jongere begint steeds meer
de praktijk in te kleuren. Ketensamenwerking en
netwerkbenadering zijn termen die de papieren
werkelijkheid van beleidsnota’s zijn ontstegen,
die in toenemende mate in de praktijk gestalte
krijgen. De veranderingen in wetgeving per 1
januari 2015 zijn een extra stimulans om aan die
praktijk nader invulling te geven. Daar waar het
gaat om jongeren binnen de gesloten jeugdzorg
rust op de instellingen voor jeugdzorgPlus een
extra verantwoordelijkheid. Aan hen is de uitdaging om in samenwerking met de ketenpartners
aan de ingrijpende beslissing van de kinderrechter legitimiteit te verschaffen.’
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Peter van der Sanden, manager
behandeling SJSJ-Almata

‘Jongeren met een licht verstandelijke beperking
zijn in de eerste plaats jongeren. Ze hebben
dezelfde ontwikkelingstaken te volbrengen als
hun normaal begaafde leeftijdgenoten, maar
kunnen hier door hun beperking moeite mee
hebben. Dit maakt hen enerzijds kwetsbaar;
anderzijds kan het tot sociaal-emotionele
problemen leiden aangezien ook zij graag als
normaal worden gezien. Aan medewerkers
binnen SJSJ-Almata de uitdagende taak om
te bewaken dat een jongere met een licht
verstandelijke beperking niet overvraagd, maar
ook niet ondervraagd wordt. Hier proberen we
het leef- en behandelklimaat op het intelligentieen sociaal-emotionele niveau van onze jongeren
af te stemmen. Jarenlange ervaring met deze
doelgroep maakt dat onze medewerkers gericht
zijn op het herkennen van sterke punten bij een
jongere, de basis voor ontwikkeling.’

Ben Dolmans, pedagogisch directeur

Icarus

‘Ook bij Icarus merken wij dat de doelgroep
de laatste jaren verandert. In 2012
rapporteren Nijhof en Vermaes over de ernst
en verscheidenheid aan problematiek in de
JeugdzorgPlusinstellingen. De comorbiditeit is
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eerder regel dan uitzondering.
De laatste jaren zien we bij SJSJ-Icarus de
doelgroep veranderen en zien we veel jongeren
met hechtingsproblematieken en de daarbij
behorende trauma’s binnenkomen. Om een
afdoende antwoord te kunnen geven op deze
doelgroep is SJSJ-Icarus het afgelopen jaar
begonnen met een innovatief programma om
de basismethodiek te herschrijven. Naast het
sociaal competentiemodel wordt de methodiek
van het geweldloos verzet geïmplementeerd.
Wij verwachten dat daarmee de jongeren
met een complexe gedragsproblematiek en
psychiatrische stoornissen (of kenmerken
daarvan) efficiënter en effectiever geholpen
kunnen worden. Om deze doelgroep nog
beter te bedienen is er een zeer intensieve
behandelgroep met zes plaatsen van start
gegaan om de jongeren die dat nodig hebben,
op basis van diagnostiek en observatie, in deze
groep een extra stabilisatie- en motivatietraject
aan te bieden.’

Theo Ruikes, unitmanager bij Juzt
‘Juzt heeft voor jongeren onder de 14 jaar een
speciale groep opgericht. Met een terrein dat
hen de mogelijkheden biedt om nog kind te zijn.
Ze mogen bijvoorbeeld met een skelter rijden.
Er verblijven alleen maar jongere kinderen.
Hierdoor is er nauwelijks sprake van crimineel
gedrag en druggebruik, waardoor de kinderen
zich minder onder druk voelen staan om “mee
te doen”. Toch is hun gedrag dusdanig heftig dat
geslotenheid van jeugdzorgPlus noodzakelijk is.
De aanpak op de 14min-groep is gericht
op sturen en samen ervaren. De jongeren
binnen deze groep moeten nog veel “aan de
hand genomen” worden om dingen te leren.
Daarnaast hebben ze veel nabijheid nodig.
Kinderen in de prepuberteitsfase zijn zeer
kwetsbaar en gevoelig: er gebeurt veel in hun lijf,
er worden veel eisen aan hen gesteld, maar ze
hebben nog weinig (cognitieve) mogelijkheden
om hiermee om te gaan. Iemand moet nabij zijn
om hen te helpen om alles wat ze voelen en
alles wat in hun omgeving gebeurt te vertalen
en in goede banen te leiden. Zeker bij jongeren
met een complexe problematiek is dit nodig. De
14min-groep is in twee subgroepen opgesplitst
om zo de nabijheid te organiseren. Iedere groep
heeft z’n eigen dagelijkse routine. Zo eten ze
bijvoorbeeld gezamenlijk in kleine groepen,
waardoor er meer ruimte is voor huiselijkheid.
Ten slotte werkt de groepsleiding zeer intensief
samen met de ouders. Zo zijn ook de ouders
nabij, ook al is dat niet altijd fysiek.’
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(vervolg van pagina 9)
Trajectzorg
Veel jongeren gaan na het verlaten van de jeugdzorgPlus-instelling naar huis of richting zelfstandigheid.
Daar mag de hulp niet stoppen. Want onderzoek laat zien dat de overgang dan te groot is en er veel kans
is op terugval. Daarom wordt er al aan het begin van de behandeling samen met jongere en ouders een
traject uitgezet met betrekking tot de woonsituatie, arbeid/scholing, vrije tijd, sociaal netwerk. Bij dat traject
horen ook afspraken over welke hulp er na de opname zal zijn, bijvoorbeeld zelfstandigheidstraining of MST
(zie elders in dit jaarverslag). Naast de jongeren en zijn ouders speelt de verwijzer (de jeugdprofessional of
de jeugdbeschermer) een grote rol, want het is diens taak om overzicht te houden over het hele traject.
Onderwijs
Succesvol onderwijs is de beste voorspeller voor een goed toekomstperspectief. Vaak gaan jongeren in
de jeugdzorgPlus al lange tijd niet meer naar school. Om het leerproces weer op gang te brengen is het
noodzakelijk om binnen de setting van jeugdzorgPlus te beschikken over onderwijs- en dagbestedingsprogramma’s op maat. Alle jeugdzorgPlus-instellingen beschikken om die reden over een onderwijssetting
(REC4). Om goede aansluiting met het reguliere onderwijs te maken, zijn er afspraken in het kader van het
Passend Onderwijs.
Resultaten
Uit recent onderzoek blijkt dat een meerderheid van de jongeren baat heeft bij de gedwongen hulp en behandeling die (op dit moment) de jeugdzorgPlus biedt. Tijdens en na de behandeling verbetert het gedrag
en ook een half jaar na afloop gaat het met de meerderheid van deze jongeren goed. Ze hebben onderdak,
een dagbesteding en zijn niet meer crimineel (Nijhof, 2012). Nijhof tekent hierbij aan dat de resultaten op
langere termijn (nog) niet bekend zijn. Met de gegevensmonitor jeugdzorgPlus zullen die evenwel beschikbaar komen. Ook wijst zij op specifieke problemen die niet opgelost worden en die een (negatief) effect kunnen hebben op de langere termijn: traumabehandeling vindt te weinig plaats, de gezinsbehandeling moet
lang doorlopen (ook na een gesloten plaatsing). De risicovolle vriendengroep blijft een belangrijk punt van
aandacht, niet alleen bij jongeren in het algemeen, maar juist ook bij meisjes, in verband met (terugval in)
prostitutie en uitbuiting. De kwetsbaarheid blijft vaak levenslang bestaan.
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(vervolg van pagina 4)

Wil de Kort, beleidsmedewerker
gemeente Tilburg:
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‘Als er zwaardere vormen van jeugdhulp nodig
zijn, gaan gemeenten samenwerken om ervoor
te zorgen dat die ook beschikbaar zijn. Dit geldt
zeker voor de zwaarste vorm van jeugdhulp die
er in Nederland is: de gesloten plaatsing.
De drie zuidelijke provincies, de Bureaus
Jeugdzorg in die provincies en de aanbieders
van gesloten jeugdzorg werken daarin
effectief en efficiënt samen in de vorm van een
stuurgroep, waaruit een servicepunt en een
plaatsingscoördinatie gevormd is. Deze zorgen
ervoor dat jongeren die dat nodig hebben
via de juiste procedure bij de juiste instelling
terechtkomen.
Zoals het nu gaat, gaat het goed en dat blijft zo.
De gemeenten gaan deze procedure nu niet
veranderen. Het Rijk heeft aan de gemeente
Tilburg gevraagd daarin voor Zuid-Nederland
het voortouw te nemen en alle regio’s hebben
hiermee ingestemd.
Dit is natuurlijk geen statische situatie.
Veranderingen in de jeugdhulp zullen
ook hun weerslag hebben op de gesloten
jeugdhulpverlening. Met z’n allen streven we
ernaar dat er minder jongeren in de gesloten
jeugdhulp komen. Ook zal de gesloten jeugdhulp
betere contacten met het voorliggende

veld moeten hebben om herplaatsingen te
voorkomen. Die veranderingen doen we
SAMEN, want goed ingelopen schoenen gooi je
niet weg voor je betere nieuwe hebt.’

Gerdien de Wal,

programmamanager jeugdzorg van de
provincie Noord-Brabant
‘Vanaf 2010 hebben de Bureaus Jeugdzorg,
de jeugdzorgPlus-aanbieders en de drie
zuidelijke provincies gezamenlijk geïnvesteerd
in een goede samenwerkingsrelatie op het
jeugdzorgPlus-dossier. Gezamenlijk zorgen de
partijen ervoor dat jeugdigen zo snel mogelijk op
een passende plek in de regio terecht kunnen.
Bijvoorbeeld door te investeren in efficiënte
regionale toeleiding, beschikbaarheid van
voldoende plaatsen en de ontwikkeling van
trajectzorg. Daardoor is er altijd een veilige
plek voor een jeugdige. Heel positief dat de
gemeenten Tilburg en Eindhoven dit stokje van
de provincie overnemen en de samenwerking in
2015 voortzetten.’

Joke van Harten,

lid Raad van Bestuur Bureau Jeugdzorg Limburg
‘De provincies in de regio Zuid hebben mede aan de basis gestaan van een samenwerking die
geresulteerd heeft in een solide constructie ten aanzien van jeugdzorgPlus in Zuid-Nederland.
JeugdzorgPlus is geborgd.
Nu zijn we toe aan een nieuwe uitdaging. Enerzijds samen met gemeenten op verantwoorde wijze
voorkomen dat jongeren gebruik moeten maken van jeugdzorgPlus en anderzijds jeugdzorgPlus
doorontwikkelen. We zijn en blijven er voor die jongeren die het echt nodig hebben omdat hun
veiligheid (ernstig) in het gedrang is.’
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