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Inleiding
Het belang van duurzame beschikbaarheid in het gedwongen kader is de titel van dit jaarverslag. Een klein deel van de jongeren
Plus
is aangewezen op Jeugdzorg (ook wel gesloten jeugdzorg genoemd), deze (hoog)specialistische jeugdhulp wordt geboden
door jeugdhulpaanbieders die zich hierop specifiek hebben toegelegd. Deze vorm van jeugdhulp kenmerkt zich door een
specialistisch karakter en een beperkte omvang van de doelgroep. Het is een gegeven dat het borgen van deze specialisatie een
minimale omvang vergt.
In het decentrale jeugdstelsel en met de transformatie in het vooruitzicht is deze vorm van jeugdhulp kwetsbaar, zo geeft ook de
TAJ aan in haar rapport van maart 2017. Zij benoemen het risico dat de mogelijkheden van lokale of regionale
jeugdhulpaanbieders overschat worden en jongeren niet de hulp krijgen die nodig is.
Plus

Het jaarverslag Jeugdzorg landsdeel Zuid wordt opgesteld door het Servicepunt en aangeboden aan de centrumgemeente
Den Bosch.
Het Servicepunt is het centrale coördinatiepunt voor de samenwerkende zorgaanbieders. Tevens is zij het toeleidingsorgaan
Plus
voor de drie samenwerkende instellingen voor Jeugdzorg : CONRISQ Groep, Juzt en SJSJ.
De drie instellingen hebben in totaal vijf organisaties op zeven vestigingen: Bijzonder Jeugdwerk in Deurne (CONRISQ),
OGHeldring in Zetten (CONRISQ), Juzt in Oosterhout, Rijsbergen en Kortgene, SJSJ-Almata in Ossendrecht en SJSJ-Icarus in Cadier
en Keer.
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De inhoud van dit jaarverslag bestaat uit een evaluatie van de transformatiedoelen uit het transformatieplan en een analyse van
de kwantitatieve en de kwalitatieve indicatoren. Dit gebeurt op basis van de registratiegegevens van de instellingen, de maandPlus
en kwartaalrapportages, aangevuld met de indicatoren uit de Monitor Jeugdzorg .
De zorgaanbieders in landsdeel Zuid maken ieder ook een eigen jaarverslag, waarbij er meer focus kan zijn op de inhoud, de
kwaliteit van zorg en het perspectief van de jongeren/de uitstroom van jongeren.

In dit jaarverslag leest u onder andere over:





Plus

Jeugdzorg , een korte schets;
samenwerking in de toeleiding in landsdeel Zuid: jongeren snel op de goede plek;
evaluatie van de transformatiedoelstellingen uit het Transformatieplan 2016-2018;
en de analyse van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren op basis van de kwartaalrapportages, aangevuld met
Plus
indicatoren uit de Monitor Jeugdzorg , inclusief trends.
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JeugdzorgPlus, een korte schets
Plus

Jeugdzorg is gesloten jeugdzorg voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen. De jongere binnen
Plus
Jeugdzorg laat gedrag zien dat gekenmerkt wordt door toenemend risicovol gedrag. Thuis gaat het niet goed, ouders zijn de
Plus
grip kwijt en eerdere hulpverlening heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. De geslotenheid van Jeugdzorg voorkomt dat
jongeren zich onttrekken aan hulp en tegelijkertijd biedt het voldoende kaders voor de basisveiligheid. De Kinderrechter besluit
dan dat de jongere in de gesloten jeugdzorg moet worden geplaatst en geeft hiervoor een machtiging.
Plus

Jeugdzorg is een hulpvorm met de mogelijkheid om indien noodzakelijk vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen. Bij
Plus
de jongeren die in Jeugdzorg behandeld worden, kan er sprake zijn van het toepassen van dwang en drang. In een aantal
situaties is dit ook onontkoombaar ter afwending van het risico op schade voor zichzelf of voor de ander.
Vaak hebben de jongeren al een lange hulpverleningsgeschiedenis achter de rug van ambulante zorgvormen, pleegzorgPlus
plaatsingen en residentiële plaatsingen. Er gaat binnen Jeugdzorg veel aandacht uit naar het verwerken van trauma’s. Direct
na plaatsing vindt observatie en diagnostiek plaats (soms wordt er voor het eerst een volledige diagnose gesteld). De
behandeling van jeugdpsychiatrische problematiek en opvolgend behandeladvies (veelal samen met GGZ) volgt hieruit voort.
De problematiek van de jongeren is ernstig en vraagt om een totaal aanbod: psychiatrisch aanbod en trauma-expertise, een
maximaal beveiligde omgeving, aanbod voor jonge kinderen; jonger dan 14 jaar, en aanbod voor jongeren met LVB
problematiek.
Plus
Er zijn nog drie landelijke specialisaties voor Jeugdzorg . De VNG heeft met de aanbieders van deze landelijke
jeugdhulpaanbieders raamcontracten afgesloten. Deze raamcontracten lopen tot 2019. Dit laat onverlet dat gemeenten in Zuid
Plus
voor de betreffende doelgroep een beschikking af kunnen geven voor behandeling bij de Jeugdzorg aanbieders in Zuid.
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Plus

De behandeling in Jeugdzorg is altijd onderdeel van een traject in de keten. Van belang is dat de periode na geslotenheid zo
naadloos mogelijk aansluit bij de hulpvraag en bereikte mogelijkheden van de jongere. Dat vraagt om maatwerk en intensieve
samenwerking met het voor- en naliggend veld binnen de jeugdhulp.
Het vraagt ook om een goed toegerust voor- en naliggend veld: het is van belang om de zorg zo tijdig als mogelijk is op te
Plus
schalen om crises en verdere schade te voorkomen. Het aantal crisisplaatsingen is hoog in de Jeugdzorg , ongeveer 50% van
de jongeren die in 2016 binnen de gesloten jeugdzorg verbleven zijn geplaatst middels een spoedmachtiging. Er zijn weinig
zwaardere vormen van zorg beschikbaar in zowel het voor- als het naliggend veld. De laatste jaren is residentiële zorg op veel
plaatsen afgebouwd. Gesloten jeugdzorg is een forse maatregel, met de keuze voor gesloten wordt daarom soms (te) lang
gewacht. Wanneer er gekozen wordt voor gesloten jeugdzorg dient vaak snel gehandeld te worden. Ook is het een gegeven dat
de lichtere zorg niet altijd datgene oplevert wat werd nagestreefd.
Het is een keuze om eerst lichtere zorg aan de voorkant in te zetten (stepped care) alvorens duurdere, specialistische zorg wordt
ingezet. Wij pleiten voor de best passende vorm van zorg. Dit wordt met een Engelse term matched care genoemd. Dit betekent
dat niet, zoals bij stepped care, eerst wordt gekozen voor de minst intensieve behandeling, maar dat meteen de specialistische
zorg die nodig is wordt ingezet.
Plus
Plus
We streven er naar dat de verblijfsduur in Jeugdzorg zo kort mogelijk is. Soms is een plaatsing in Jeugdzorg onvermijdelijk.
Uitgangspunt bij plaatsingen binnen de gesloten jeugdzorg is zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig. Met de afname in
capaciteit neemt de druk op plekken toe, waarbij ook plaatsing in de regio van herkomst niet altijd mogelijk is, terwijl dit vanuit
behandeloogpunt bij de meeste cliënten en gezinnen wel wenselijk is. Vanuit zorgoogpunt is het niet wenselijk dat er
wachtlijsten ontstaan. Het is daarom van belang dat in gezamenlijkheid, gemeenten en zorgaanbieders, gezocht wordt naar een
goede match tussen vraag en aanbod (capaciteit). Iedere jongere die op zorg moet wachten, is er één te veel.

5

Jongeren snel op de goede plek
Plus

Het is van groot belang dat de toeleiding naar de instellingen voor Jeugdzorg snel en efficiënt verloopt. Zodra een jongere een
machtiging van de Kinderrechter heeft gekregen, moet deze jongere zo snel als mogelijk is op de juiste plek terecht komen.
Plus
Daarom hebben de gecertificeerde instellingen en de instellingen voor Jeugdzorg in Zuid-Nederland sinds 2010 hun krachten
Plus
gebundeld en de Plaatsingscoördinatie Jeugdzorg in het leven geroepen. Zo kunnen de organisaties samen de hele regio Zuid
bedienen en jongeren snel en op de juiste plek plaatsen.
Binnen landsdeel Zuid is dat met de Plaatsingscoördinatie (dit is het coördinatiepunt van de gecertificeerde instellingen en het
Plus
Servicepunt van de Jeugdzorg aanbieders) al jaren goed geborgd.
Deze constructie is uniek in Nederland en heeft zijn meerwaarde bewezen. In landsdeel Zuid vindt reeds langere tijd op alle
niveaus overleg plaats, waarbij de zorgaanbieders ervaringen uitwisselen, deskundigheidsbevordering nastreven en gebruik
maken van elkaars netwerken en zorgtrajecten. Het Servicepunt voorziet in een centrale toeleiding waarbij gezocht wordt naar
de best passende plek voor de cliënt. In de praktijk kan het ook voorkomen dat een zorgaanbieder met een jeugdige ‘vastloopt’.
De zorgaanbieders in Landsdeel Zuid proberen elkaar hierin te ondersteunen door expertise uit te wisselen. Daarnaast bestaat
er de mogelijkheid om, al dan niet tijdelijk, jongeren over te plaatsen.
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Aanmeldingen en bezetting 2014-2016 in JeugdzorgPlus landsdeel Zuid
De capaciteitsverdeling (in bedden) en de bezetting, in de jaren 2014, 2015 en 2016 ziet er als volgt uit:
Gemiddelde
bezetting

2014

2015

2016

33

BJ

82%

93%

100%

70

59

Juzt

70%

68%

86%

38

37

31

OGH

98%

94%

112%

SJSJ-Almata

70

68

57

SJSJ-Almata

87%

81%

104%

SJSJ-Icarus

74

71

60

79%

86%

102%

294

285

240

SJSJ-Icarus
Totaal gemiddelde
bezetting

83%

84%

99%

Capaciteit

2014

2015

2016

BJ

40

39

Juzt

72

OGH

Totaal
(bron TLS)

instelling
BJ
Juzt
OGH
SJSJ-Almata
SJSJ-Icarus
Eindtotaal
(bron TLS)

Aantal cliënten in 2016
91
152
72
157
168
640
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In 2016 is de capaciteit van de instellingen binnen Landsdeel Zuid afgenomen. De bezettingsgraad is toegenomen.
De laatste periode van 2016 lukte het niet altijd om jongeren meteen op de meest gewenste behandelplek te krijgen. Indien
nodig wordt een jongere dan meteen geplaatst bij een van de andere zorgaanbieders. Elke jongere krijgt zodoende de meest
passende plek (meiden, meisjes met loverboyproblematiek, jongeren met LVB, etc).
Er waren in het verslagjaar 486 aanmeldingen. Vergeleken met 2015 (435 aanmeldingen) is er sprake van een toename van 51
aanmeldingen; dit is een toename van 11,7 %.
Er waren in 2016, 250 urgente aanmeldingen (de jongeren waarbij de problematiek zodanig is dat zij binnen 24 uur geplaatst
moeten worden), dat is 51 % procent van het totaal aantal aanmeldingen. In 2015 was 48% van het aantal aanmeldingen urgent.
Er is sprake van een lichte stijging.
In 2016 zijn er 65 aanmeldingen ingetrokken. Deze aanmeldingen worden vaak ingetrokken als er door de Kinderrechter geen
machtiging gesloten jeugdhulp wordt afgegeven of als de jongere onvindbaar blijft. Dit aantal intrekkingen is ongeveer 13 % van
het totaal aantal aanmeldingen. Ten opzichte van 2015 zien we een toename, toen werd 9 % van het aantal aanmeldingen
ingetrokken. Omdat deze gegevens komen van het Coördinatiepunt ( jaarverslag 2016) zijn er geen gegevens beschikbaar over
de aard van de aanmeldingen.
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Evaluatie transformatiedoelstellingen uit het Transformatieplan 2016-2018
Plus

In het voorjaar van 2016 hebben gemeenten en zorgaanbieders van Jeugdzorg regio Zuid gezamenlijk een transformatieplan
2016-2018 geschreven. Daarin zijn de ambities beschreven voor de komende drie jaren. Er zijn doelgerichte maatregelen
geformuleerd om de transformatie vorm te geven en deze transformatie zodanig vorm te geven op de manier zoals de Jeugdwet
die bedoeld heeft: interventies op maat, in samenhang, zo dichtbij als mogelijk, zo lang als nodig en met behoud van kwaliteit.
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De transformatie van de jeugdhulp moet er toe leiden dat er minder gebruik gemaakt hoeft te worden van de specialistische
Plus
Plus
jeugdhulp waaronder de Jeugdzorg . De zorgaanbieders van Jeugdzorg landsdeel Zuid zijn zich hiervan bewust en acteren
met het oog hierop als volgt:
 de instellingen voor JZ+ Zuid zijn 15,8% gekrompen in capaciteit terwijl er toch 6,3% meer plaatsingen zijn gerealiseerd;
 de gemiddelde verblijfsduur in landsdeel Zuid ligt aantoonbaar lager dan het landelijk gemiddelde;
 alle zorgaanbieders maken de beweging naar het voorliggende veld, op eigen initiatief en ook op geleide van de vraag;
 afhankelijk van de regio wordt ‘op maat’ ingezet naar het voor- en naliggend veld;
 tussen bezetting en beschikbaarheid is er sprake van ‘communicerende vaten’;
 een verantwoorde capaciteit in 2017, en om wachtlijsten te voorkomen, is een aantal van 230 plaatsen. Bij een gelijk
aantal plaatsingen als in 2016 is berekend dat met dit aantal bedden het aantal ‘wachtdagen’ tot het minimum beperkt
kan worden;
 een faire prijs ten behoeve van de kwaliteit (rapport TAJ (maart 2017) en de acties van Jeugdzorg Nederland.

Het betrekken van het voor- en naliggend veld
De zorgaanbieders van landsdeel Zuid maken volop de verbinding met het voor- en naliggend veld. De zorgaanbieders
Plus
Jeugdzorg nemen actief initiatief naar collega-zorgaanbieders binnen en buiten de (gespecialiseerde) jeugdhulp en wijkteams
om af te stemmen op cliëntniveau of mee te denken met de inrichting van processen voor snelle op- en afschaling van zorg en zij
reageren op vragen die er vanuit het voor- en naliggende veld naar hen toekomen. De medewerkers op verschillende niveaus
zijn goed bereikbaar en beschikbaar.
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Het realiseren van een gezamenlijk plan van aanpak zoals afgesproken in het transformatieplan bleek niet zo eenvoudig te
realiseren. Dit heeft te maken met de grootte van de regio en het zicht krijgen op de wensen die er leven.
Uit de inventarisatie bij gemeenten in Zuid in de zomer/het najaar van 2016 die de ZA’s hebben gedaan bleek dat er vooral
behoefte was aan:

1. Aanwezigheid aan tafel: op regionale schaal. In de afgelopen periode heeft dit vooral het karakter gehad van elkaar beter
leren kennen en afspraken maken. In deze beginperiode heeft de focus gelegen op het praten over (regionale) visie, werkwijzen
en praktische afstemming. En is daarnaast vooral gericht geweest op goede uitwisseling wat er vooraf, tijdens en na plaatsing in
Plus
de Jeugdzorg gebeurt en wat we daarin aan elkaar kunnen hebben en kunnen verbeteren. De frequentie hoefde niet heel
hoog te zijn (eens per drie maanden afhankelijk van de regio). Logische aanbieders per regio schoven aan de tafel, op de ene
plek de ene zorgaanbieder op de andere plek de andere aanbieders, regionaal bepaald.
2. Lokale contacten en oplossingen komen hieruit voort. In deze overleggen kunnen namelijk ook specifieke casussen besproken
worden (anoniem) gericht om er van te leren op beleidsniveau of rond werkprocessen/procedures. Hier zitten vanuit de
zorgaanbieders vaste contactpersonen waar individuele gemeenten contact mee kunnen opnemen als er vragen/problemen zijn
over een specifieke casus.
Plus

3. Inzet van Jeugdzorg kennis: dit wordt op grotere schaal georganiseerd, per provincie. Het betreft de overdracht van
informatie naar lokale teams (bijvoorbeeld over intensieve ambulante thuiszorg, MST of MDFT) en het gaat dan om ‘waar zit de
kennis, hoe verlopen processen’ etc. Daarbij is het aan elke gemeente/elk wijkteam om daar een vertegenwoordiger af te
vaardigen die de kennis binnen de eigen organisatie weer verder verspreidt.
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Het afgelopen jaar is vooral ingezet op 1 en 2 en recenter op 3. Dit zullen de zorgaanbieders Jeugdzorg
uitbreiden.

Plus

in onderling overleg

Plus

De zorgaanbieders van Jeugdzorg in Zuid merken in dit verband overigens dat de expertise bij de wijkteams verbetert, maar
Plus
nog niet altijd volledig is met betrekking tot Jeugdzorg en bijvoorbeeld haar intensieve ambulante gezinstrajecten. De rol van
jeugd- en wijkteams bij de toegang tot jeugdhulp is duidelijk in ontwikkeling.
De beweging naar het voor- en naliggend veld laat het volgende beeld zien per organisatie.
BJ (CONRISQ)
BJ heeft in verschillende regio’s overleg gehad met het voorliggend veld en gemeenten. Er bestaat een grote
behoefte aan duidelijkheid bij het voorliggend veld over wanneer en op welke wijze zij elkaar kunnen
consulteren. BJ heeft hiertoe afspraken gemaakt en informatie over beschikbaarheid en bereikbaarheid
gecommuniceerd. Daar waar nodig en wenselijk is BJ beschikbaar voor casuïstiek besprekingen en/of andere
vragen.
OGHeldring (CONRISQ)
OGHeldring heeft in 2016 proactief ingezet op samenwerking met het voor- en naliggend veld. Transformatie
en innovatie zijn sterk in ontwikkeling. Naast het inzetten van schorsingen en voorwaardelijke machtigingen
wordt voor iedere jongere middels een risicotaxatie-instrument, de START: AV, nauwgezet ingeschat of
Plus
opname in Jeugdzorg noodzakelijk is dan wel een andere interventie/hulpaanbod verantwoord is en indien
opname aan de orde is wanneer een jongere verantwoord naar huis kan gaan. Waar mogelijk na een zeer
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korte opname van enkele weken met de inzet van MST.
De transformatie komt verder tot uiting in het vormgeven van diverse vormen van
deskundigheidsbevordering, consultatie & advies, regionale netwerk- en casuïstiekbesprekingen d.m.v.
deelname aan zorgtafels in de vorm van traject overleggen.
De trajectplannen worden, in belangrijke mate, samen met generalisten en verwijzers in de tweede lijn
vormgegeven. De betrokken instelling wordt uitgenodigd bij de evaluatiebesprekingen zoals OGHeldring die
organiseert, daarbij zijn ook ouders en jongeren aanwezig zijn.
Bereikbaarheid
Als een 1e lijns voorziening vragen heeft waarbij OGHeldring kan meedenken, dan is zij daarvoor goed
bereikbaar. De intakefunctionaris is dagelijks aanwezig. Voor inhoudelijke vragen is de behandelcoördinator
dagelijks aanwezig en ’s avonds tot 22.00 uur. In het weekend is een behandelcoördinator beschikbaar voor
consultatie en advies.
Juzt
Juzt heeft met name in de regio’s West-Brabant en Zeeland diverse bijeenkomsten gehad, waarin o.a. de
gesloten jeugdzorg en de toeleiding en nazorg besproken is. De bijeenkomsten zijn georganiseerd voor de
diverse doelgroepen zoals gemeenten, rechtelijke macht en toeleidingsteams.
Algemene informatie over de jeugdzorg, waaronder ook gesloten jeugdzorg, loopt via het klantenbureau; ook
zijn telefoonnummers beschikbaar van de behandelcoördinatoren voor consultatie en advies.
Vanuit verzoeken in West-Brabant participeert Juzt daarnaast in het jeugdadviesteam en expertteam. Dit zijn
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teams in de regio waar complexe casuïstiek besproken wordt. Tot slot lijken de meeste vragen terecht te
komen bij het Service- en coördinatiepunt.
Nb. Deelname aan jeugdadviesteam (WBO) en Expertteam (WBW) is voortgevloeid uit de reguliere contracten
J&O.
SJSJ-Almata
Plus

SJSJ-Almata neemt, samen met Juzt en Juvent actief deel aan de voorlichting over Jeugdzorg en de
mogelijke ondersteuningsmomenten in de drie subregio’s in Zeeland. Almata is deelnemer aan de
Koplopersgroepen in de regio Noord-Oost en participeert in het onderzoek en vervolgonderzoek Perspectief
en Participatie (PEP) van de samenwerkende inspecties van het Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht
Sociaal Domein in de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Almata heeft bijgedragen aan voorlichtingsbijeenkomsten ten behoeve van:
•
Inkoopteams van diverse gemeenten
•
Wethouders en ambtenaren van diverse gemeente
•
CJG’s, wijkteams etc.
•
BJZ , WSG , LdH
•
Veiligheidshuizen
•
Onderwijsinstellingen
•
Rechtbanken
•
Advocatuur
Ten slotte biedt Almata individuele consultatie aan medewerkers van voorliggend veld voorzieningen die
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daarom vragen. Deze consultatie is vaak tweeërlei: inhoudelijk en juridisch. Afhankelijk van de inhoud van de
vraag worden andere medewerkers (gedragswetenschappers, managers, trajectbegeleiders) ingezet. Dit
gebeurt gemiddeld 3- 5 keer per week.
SJSJ-Icarus
Icarus participeert in een provinciaal overleg met de centrumgemeenten waarin afspraken gemaakt zijn over
de aansluiting met het voorliggend veld.
Regionaal neemt SJSJ deel, samen met de 18 Zuid-Limburgse gemeenten, aan de ontwikkeling in het kader
van drang en dwang.
SJSJ heeft een back en front office ingericht om het voorliggend veld de mogelijkheid te bieden te consulteren
en op casus niveau besprekingen bij te wonen en advies te verstrekken. Icarus participeert in traject en casus
overleggen.
Icarus levert een grote bijdrage aan voorlichting bij diverse keten partners.
Daarnaast werkt SJSJ actief mee om samen met voorliggende voorzieningen voorwaardelijke machtigingen
aan te vragen.
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Transformatiedoelen: cijfers, toelichting en trends
De volgende ambities zijn gesteld in het transformatieplan 2016-2018 dat in april 2016 gezamenlijk door de zorgaanbieders en
de gemeenten is opgesteld.
Plus

De trajectplannen worden bij alle instellingen binnen zes weken gemaakt. De vijf zorgaanbieders van Jeugdzorg in Landsdeel
Zuid geven allemaal de trajectplannen vorm samen met generalisten, verwijzers en de tweede lijn en binnen 6 weken. Daarmee
is deze transformatieambitie behaald.
Duur gesloten verblijf in de instelling
De ambitie zoals gesteld in het Transformatieplan 2016-2018 is een gesloten verblijf van gemiddeld 8 maanden. De totale
gemiddelde verblijfsduur verschilt per instelling. De gemiddelde behandelduur in Landsdeel Zuid is iets korter dan 7 maanden.
Dit is korter dan het landelijk gemiddelde, dat ligt rond de 8 maanden. Deze transformatieambitie is hiermee ook behaald.
Instelling

totaal aantal dagen

gem. in dagen

gem. in mnd.

absoluut aantal jongeren

13249

217

7,1

61

Juzt

16029

160

5,3

100

OGH

11011

245

8

45

SJSJ-Almata

19960

212

7

94

SJSJ-Icarus

23934

212

7

113

Eindtotaal

84183

204

6,7

413

BJ
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In 2015 was de gemiddelde verblijfsduur 9 maanden. Alle zorgaanbieders hebben nu een verblijfsduur die 8 maanden of korter
is. Daarbij is de uitstroom bevorderd in samenwerking met ketenpartners. Hiermee is de gemiddelde verblijfsduur in landsdeel
Zuid aantoonbaar lager dan het landelijk gemiddelde.
Recent onderzoek ‘herhaald beroep in de jeugdzorg plus’ dat is uitgevoerd door (hoofd)onderzoeker Irene Koster, is
samenwerking met Parlan Jeugd en Opvoedhulp en de Universiteit van Amsterdam, waar onder andere SJSJ-Icarus aan heeft
meegewerkt, heeft aangetoond dat recidive, de kans op herhaald beroep, toeneemt indien het initiële verblijf te snel wordt
Plus
afgesloten. De totale duur van verblijf in Jeugdzorg wordt daarmee langer dan een iets langer verblijf bij het eerste beroep op
deze zorgvorm.
De zorgaanbieders hechten eraan om de focus op de verblijfsduur te nuanceren, de gepresenteerde gegevens kunnen op basis
van de huidige gegevens niet geïnterpreteerd worden. Het zegt namelijk niets over recidive, overplaatsingen en weglopers.
Schorsing en voorlopige machtiging (VM)
De instellingen in Landsdeel Zuid werken actief mee aan het inzetten van voorwaardelijke machtigingen en schorsingen.
Hiermee wordt de residentiele behandelduur verkort. De jongere leert om op een verantwoorde manier dat wat hij geleerd
heeft in de geslotenheid toe te passen op de vervolgplek en deze, zonder de gesloten kaders, te bestendigen.
Schorsing /
VM

ja schorsing VM

BJ

25

Eindtotaal
25

Juzt

14

12

26

OGH

5

1

6

SJSJ-Almata

20

7

27

SJSJ-Icarus

0

16

16

39

36

100

Eindtotaal

25
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Alle zorgaanbieders schorsen en werken actief mee aan voorwaardelijke machtigingen. De mate waarin dat gebeurt, verschilt
per zorgaanbieder. De inzet van een voorwaardelijke machtiging is een behandelmaatregel en wordt als zodanig toegepast.
Herhaald beroep, terugval/ herplaatsing
De ambitie in het transformatieplan is om het herhaald beroep terug te brengen. In 2016 zijn in totaal 127 heraanmeldingen
geweest binnen Landsdeel Zuid, hiervoor waren 100 unieke jongeren verantwoordelijk.

In 2015 was er sprake van een herhaald beroep van 30%. De ambitie voor de periode 2016-2018 is dat dit daalt tot 20%. Het is
goed om te realiseren dat herhaald beroep nauw samenhangt met de verblijfsduur. In het onderzoek van Parlan wordt duidelijk
dat het risico van herhaald beroep toeneemt naarmate de behandelduur gemiddeld korter is dan 7 maanden.
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Doelrealisatie
De ambitie is een doelrealisatie van minimaal 85 %, zo is het geformuleerd in het transformatieplan.
De resultaten zijn als volgt:
OGH: heeft een doelrealisatie van 86%.
SJSJ-Icarus: geeft aan dat de CBCL niet toereikend is om hier valide uitspraken over te doen.
SJSJ-Almata: geeft aan dat de CBCL niet toereikend is om hier valide uitspraken over te doen.
Juzt: heeft deze gegevens van 2016 niet beschikbaar in verband met de implementatie van een nieuw elektronisch
cliëntendossier.
BJ: zie het overzicht hieronder:
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Doorplaatsingen
In 2015 was er landelijk sprake van 31% doorplaatsingen. We hebben gezamenlijk de ambitie gesteld om aan het eind van 2018
dit percentage terug te brengen naar 21%.
In 2016 zijn 403 plaatsingen gerealiseerd. Volgens de cijfers waren hiervan 68 door- of overplaatsingen, dit is afgerond 17%.
naar

BJ

Juzt

OGH

SJSJ-Almata SJSJ-Icarus

totaal

van
BJ

1

Juzt

3

OGH

1

SJSJ-Almata

3

1

6

11

6

6

11

26

1

2

9

13

3

1

SJSJ-Icarus

5

6

1

4

Eindtotaal

9

10

11

11

16
27

68
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Onderstaande twee cases geven een beeld van jongeren die in 2016 in JeugdzorgPlus werden opgenomen en behandeld.
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Afname ernst problematiek
Omdat afname ernst problematiek gekoppeld is aan doelrealisatie wordt dit punt hier niet apart toegelicht.
Clienttevredenheid
In 2015 was het gemiddeld rapportcijfer voor cliënttevredenheid een 7. De ambitie is om dit te verhogen naar een rapportcijfer
van 7,5 aan het einde van 2018.
De zorgaanbieders meten de cliënttevredenheid met verschillende instrumenten; dit zijn allemaal gevalideerde instrumenten.
Bijvoorbeeld Icarus en Almata geven via de T-score de significante verschillen tussen de ‘instroom tevredenheidscijfers’ en de
‘uitstroom tevredenheidscijfers’ weer. Omdat dit niet eenduidig gemeten wordt door alle zorgaanbieders is dit niet
meegenomen in onderstaand overzicht.
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Doorzorg/nazorg
In 2015 was er bij doorplaatsing voor alle jongeren een woning (100% mbt wonen) en 80% van de jongeren stroomde uit met
een dagbesteding. De ambitie voor de 3 transformatiejaren is: 100% wonen en 90 % van de jongeren heeft dagbesteding.
Plus
Bij het verlaten van de instelling zorgen de zorgaanbieders Jeugdzorg (in samenwerking met de
vervolgvoorziening/wijkteams) voor wonen, vervolghulpverlening en dagbesteding. Het aantal onttrekkingen uitgesloten (dit is
de kolom ‘zwervend/verblijfplaats onbekend’), beschikt iedere jongere die uitstroomt, bij alle zorgaanbieders over een
woonplek (100%). De cijfers over dagbesteding zijn niet geheel eenduidig weer te geven voor de individuele zorgaanbieders
omdat deze niet eenduidig geregistreerd worden. Het overgrote deel van de jongeren binnen de gesloten jeugdzorg is nog
leerplichtig bij uitstroom. School als dagbesteding ligt daarmee voor de hand.
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Hieronder nog enkele belangwekkende overzichten vanuit de Monitor Jeugdzorg

leefsituatie
voor Jzplus
BJ

nvt

pleegzorg

residentieel

3

Juzt

thuis

zelfstandig zwervend

67

14

65

37

39

26

125

35

296

112

7

OGH

Plus

. Zij spreken voor zich.

onttrekking

totaal
84

2

11

122

11

76

SJSJ-Almata
SJSJ- Icarus
Totaal

perspectief
bij aanvang

3

7

langdurende
zorg

naar huis nvt

BJ

29

2

2

22

onbekend vervolgvoorziening zelfstandigheid
4

8

168

8

450

pleeggezin,
gezinshuis

totaal

31

13

79

Juzt

5

40

49

11

105

OGH

2

21

44

8

75

67

78

4

86

7

288

43

SJSJ- Almata
SJSJ- Icarus

13

62

Totaal

20

219

2

4

2

151
168

2

578
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perspectief einde
verblijf

naar huis

anders

BJ

15

Juzt

27

OGH

16

SJSJ- Almata

41

SJSJ- Icarus

26

3

125

3

Totaal

langerdurende zorg /
pleeggezin,gezinshuis vervolgvoorziening

nvt Onbekend
15

5

zelfstandigheid totaal

1

11

16

63

3

32

6

68

20
56

3
20

71

25

46

36
13

64
7

173

159
113

35

439

Vooruitblik naar de naaste toekomst
Het is de verwachting dat het aantal aanmeldingen de komende tijd niet zal dalen. In het eerste kwartaal van 2017 is er bij de
Plus
instellingen voor Jeugdzorg sprake geweest van een meer dan volledige bezetting. Dit brengt met zich mee dat jongeren niet
altijd geplaatst kunnen worden binnen de instelling van eerste voorkeur.
Als de druk op de capaciteit zich verder voortzet, zal er meer gewerkt worden met urgentie bepalingen. Dit gebeurt aan de hand
van een landelijk vastgesteld protocol. Jongeren in de hoogste categorie krijgen dan voorrang op jongeren uit een lagere
categorie. Het risico bestaat dat een jongere, zelfs met een spoedmachtiging, langer moet wachten op een plaatsing. De
gezamenlijke zorgaanbieders doen het maximale om dit te voorkomen.
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De zorgaanbieders zien een stijging in comorbiditeit en een stijging van het aantal suïcidepogingen. Dit is waarschijnlijk het
gevolg van de afname van residentiële capaciteit binnen de GGZ. Deze concentratie van meervoudige problematiek maakt dat
risico’s toenemen.
Plus

De toeleiding en plaatsing in een instelling voor Jeugdzorg vraagt om integrale samenwerking: van wijkteams tot en met de
Plus
specialistische hulpverleners binnen Jeugdzorg en tussen aanbieders onderling (het voor- en naliggende veld). In de
gemeenten en op regionaal niveau ligt de basis voor de inrichting van deze jeugdhulp. In de afgelopen jaren is een vruchtbare en
constructieve basis gelegd tussen alle betrokken partijen. Daardoor is er altijd een veilige plek beschikbaar voor de jongeren
waarvoor behandeling in geslotenheid noodzakelijk is.
Kort en stevig ingrijpen, zo snel als dat nodig is, zodat de jongere samen met zijn gezin weer verder kan bouwen aan een
duurzaam perspectief, dat is onze focus en daarvoor zetten we ons graag in.

We zijn de gemeenten erkentelijk voor het constructieve overleg in het afgelopen jaar; dit leidt steeds tot goede resultaten
waarbij het belang van de jongere en zijn omgeving steeds centraal staat.
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