
Onderweg naar 
JeugdzorgPlus thuis
Over het voorkomen en verkorten  
van gesloten plaatsingen in  
JeugdzorgPlus vanuit een  
wetenschappelijk perspectief



Onderweg naar  
JeugdzorgPlus thuis
Over het voorkomen en verkorten van  
gesloten plaatsingen in JeugdzorgPlus  
vanuit een wetenschappelijk perspectief

Auteurs

Kees Wessels 
Lisanne van Eersel

Ontwerp

Ellen van Diek 
Andju Soekhai

In opdracht van

De Argumentenfabriek 

 2021
www.argumentenfabriek.nl

De ArgumentenFabriek

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

Inleiding 7  
Van probleemanalyse tot oplossingsrichtingen 

Hoofdstuk 1. Probleemanalyse    9
Probleemanalyse instroom 10
Probleemanalyse uitstroom 16

Hoofdstuk 2. Oplossingsrichtingen 23
Oplossingsrichtingen instroom 24
Oplossingsrichtingen uitstroom 28

Over StroomOP 33
Deelnemerslijst 35



Voorwoord 5

Voorwoord

Deze publicatie - en het StroomOP programma waar 
het deel van uitmaakt - wordt gedragen door een 
grote ambitie: streven naar de best passende hulp 
voor kinderen en hun ouders. Deze hulp en de 
professionals die haar bieden beschermt kinderen 
en gezinnen, is niet repressief, sluit niet op of af, is 
liefdevol en baseert zich op de meest actuele 
wetenschappelijke kennis over hulp die werkt.

Deze ambitie wordt gedragen door veel mensen 
vanuit verschillende perspectieven en rollen in het 
veld en het voorveld van de huidige (residentiele) 
jeugdhulp. Er zijn inmiddels veel werkzame 
bestanddelen te destilleren uit de bestaande en in 
ontwikkeling zijnde evidence based aanpakken.

We zijn al enige tijd onderweg. Toch worden 
kinderen nog steeds te vaak en te snel uit huis 
geplaatst. Nog steeds is er onvoldoende aandacht 
voor het gehele gezin. Samen kunnen we onderweg 
nog steeds leren eerder, beter of sneller professioneel 
te handelen.

Willen we de ambitie waarmaken, dan vraagt dat 
om het ontwikkelen van onderbouwde alternatieven 
voor de (gesloten) residentiele jeugdhulp. In deze 
publicatie wordt een inhoudelijk fundament gelegd 
voor een omvattende aanpak, die in veelbelovende 
(onderzoeks)projecten, labs en pilots benut kan 
worden. Deze publicatie biedt niet dé oplossing, dé 
methodiek, dé aanpak. Maar wel een inhoudelijke 
basis om stroomopwaarts gezamenlijk te kunnen 
leren, verbeteren en ontwikkelen. En daarmee komt 
de ambitie steeds dichterbij. Een uithuisplaatsing is 
weliswaar soms onvermijdelijk, het streven om dit 
te voorkomen is dat nooit. 

Xavier Moonen, 
bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over Licht 
Verstandelijke Beperkingen Universiteit van Amsterdam, 
lid van het kernteam StroomOP 
 
Monika Scholten,  
Programmaleider StroomOP
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Inleiding  
Van probleemanalyse tot oplossingsrichtingen

Hoe voorkomen we dat jongeren in 
een gesloten instelling van de 
JeugdzorgPlus belanden? Is een 
gesloten plaatsing echt niet te 
voorkomen, hoe kunnen de jongeren 
dan zo snel mogelijk de JeugdzorgPlus 
weer verlaten? Dit zijn twee cruciale 
vragen voor de beweging StroomOP 
(zie ook pagina 33) die streeft naar de 
best passende zorg voor kwetsbare 
jongeren. Deze twee vragen vormen 
ook de basis voor het denkwerk van 
wetenschappers, bestuurders, 
onderzoekers, zorgprofessionals en 
ervaringsdeskundigen waarvan de 
opbrengst in dit boekje staat.

Wie wil nadenken over oplossingen of verbeteringen, 
moet eerst helder krijgen wat het probleem precies 
is. Vijf wetenschappers uit de jeugdhulp hebben 
daarom tijdens drie denksessies een met behulp van 
wetenschappelijke bronnen onderbouwde 
probleemanalyse gemaakt. Deze analyse bestaat uit 
twee delen en volgt ruwweg de vragen waarmee we 
deze inleiding zijn begonnen. De wetenschappers 
benoemen de belangrijkste redenen waardoor 
jongeren in de JeugdzorgPlus belanden (‘instroom’) 
en waarom jongeren niet zo snel mogelijk de 
JeugdzorgPlus weer verlaten (‘uitstroom’). Overigens 
spreken we voor de leesbaarheid in dit boekje over 
‘jongeren’ waarmee we kinderen en jongeren in de 
leeftijd van 0 -18 jaar bedoelen. In 2020 krijgen circa 
1800 jongeren zorg in een JeugdzorgPlus-instelling 
(cijfers factsheet Plaatsings- en uitstroomgegevens 
2020, Jeugdzorg Nederland). 

De belangrijkste redenen die de wetenschappers 
noemen voor ‘instroom’, hebben we geordend in zes 
categorieën: preventie, behandeling, maatschappij, 
bekostiging, samenwerking en wet- en regelgeving. 
‘Uitstroom’ kent dezelfde indeling maar dan zonder 
preventie, de jongere is dan immers al in de 
JeugdzorgPlus beland. De redenen zijn zoveel 

mogelijk voorzien van verwijzingen naar weten-
schappelijke bronnen. De bronnenlijsten staan 
direct na de desbetreffende probleemanalyse op de 
pagina’s 14 en 20.

Oplossingsrichtingen 
De probleemanalyses voor de in- en uitstroom zijn 
de basis voor het verdere denkwerk. Tijdens vijf 
denksessies noemen jeugdhulpbestuurders, 
ervaringsdeskundigen, onderzoekers en zorg-
professionals mogelijke oplossingsrichtingen. Deze 
oplossingsrichtingen zijn allemaal vanuit het 
perspectief van de jeugdhulporganisatie en de 
jeugdhulpprofessional. Niet omdat zij denken het 
alleen af te kunnen zonder hulp van andere partijen 
als gemeenten, onderwijs en zorginkopers - zeker 
niet - maar omdat zij het voortouw nemen. Bij 
diverse oplossingsrichtingen staat ook expliciet 
vermeld dat voor de realisatie hiervan actie van een 
andere partij noodzakelijk is. Bijvoorbeeld bij het 
anders inkopen van (gezins)hulp, het samenwerken 
met scholen of het aanpassen van wettelijke 
mogelijkheden.

De oplossingsrichtingen zijn geen kant- en klare 
actieplannen. Het zijn oplossingen die een inhoude-
lijk kader bieden om op regionaal niveau aan de slag 
te gaan met vernieuwingen en verbeteringen, die 
anderen kunnen inspireren en in de juiste richting 
kunnen wijzen. Zodat zo min mogelijk jongeren in 
de JeugdzorgPlus belanden of zo kort als mogelijk 
verblijven. Want dat is het doel van StroomOP en 
van alle betrokken deskundigen en professionals 
(zie pagina 35) die enthousiast hebben meegedacht. 
Als hun inzet en betrokkenheid maatgevend is, dan 
gaat het goed komen.

We danken iedereen die heeft meegedacht over dit 
belangrijke onderwerp.

Kees Wessels 
Lisanne van Eersel 
De Argumentenfabriek
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Hoofdstuk 1.  
Probleemanalyse    



Maatschappij

Behandeling

Preventie

De maatschappelijk bereidheid voor hulp aan jongeren met gedragsproblemen is gering

De publieke opinie vindt gedragsproblemen van jongeren ‘eigen schuld’ en zaak van jongeren en hun ouders. ❿
De jeugdzorg is zo ingesteld dat de verantwoordelijkheid van het probleemgedrag te eenzijdig bij de jongeren ligt.
In de (gemeente)politiek prevaleert vaak de roep om repressie bij overlastgevende jongeren boven hulpverlening. ⓫⓬

Maatschappelijke vooroordelen werken door in de jeugdzorg

Professionals sturen door vooroordelen vaker aan op JeugdzorgPlus bij jongeren met een migratie-achtergrond. ⓭
Jongeren en hun ouders schamen zich of wantrouwen jeugdzorg en wijzen hulp af,waardoor problemen verergeren.

De jeugdzorg heeft te weinig geschikte en wetenschappelijk onderbouwde ambulante behandelingen

Ambulante behandelingen zijn niet flexibel en snel in te zetten als alternatief voor JeugdzorgPlus.
De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat onvoldoende bewezen interventies voor JeugdzorgPlus. ❶
Professionals hebben onvoldoende wetenschappelijke kennis om goede ambulante behandelingen te kiezen.

De ambulante jeugdzorg maakt onvoldoende (goed) gebruik van jongeren en hun sociale omgeving ❷

Behandelingen in de ambulante jeugdzorg zijn vooral gericht op jongeren en onvoldoende op gezin en omgeving.
Behandelingen gericht op ouderbetrokkenheid hebben weinig oog voor problemen en onvermogen van ouders. ❸
Het werken aan problemen ligt te eenzijdig bij jongeren, terwijl veel meer factoren van invloed zijn.

Er is onvoldoende (geschikte) jeugdzorg voor jongeren als alternatief voor JeugdzorgPlus ❹

Het aanbod van jeugdzorg is te beperkt waardoor problemen van (pleeg)gezinnen verergeren.
Binnen de ambulante jeugdzorg is er onvoldoende kennis van en bereidheid om zware problematiek te behandelen.
Gemeenten hebben onvoldoende ambulante jeugdzorg ingekocht waardoor problemen van jongeren verergeren. ❹
Door lange wachttijden voor ambulante jeugdzorg verergeren de problemen van jongeren. ❹

Het bestaan van JeugdzorgPlus vermindert de urgentie alternatieven te zoeken

Verwijzers overwaarderen JeugdzorgPlus als geschikte behandeling door een gebrek aan beschikbare alternatieven.

Jeugdzorg voorkomt niet dat problemen van jongeren ontstaan en verergeren

Ouders met een verhoogd risico op opvoedproblemen krijgen geen preventieve hulp van professionals. ❺❻
Jongeren en (pleeg)gezinnen met zware problemen krijgen te lichte hulp waardoor later JeugdzorgPlus nodig is. ❼❽
Ambulante jeugdzorg doet te weinig aan stapeling van (onderliggende) trauma’s waardoor problemen verergeren. ❾

Wat zijn de 
belangrijkste redenen 

waardoor jongeren
in de JeugdzorgPlus 

belanden?

Maatschappij
Behandeling
Preventie
Bekostiging
Samenwerking
Wet- en regelgeving
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Probleemanalyse instroom

De kaart hiernaast geeft de eerste helft van 
de probleemanalyse weer, gericht op de 
instroom in JeugdzorgPlus. Welke redenen 
voor instroom zijn er te noemen op het 
gebied van preventie, behandeling en in de 
maatschappij?

In de media en het maatschappelijk debat 
gaat het vaak over ‘probleemjongeren’ en 
blijft de oorzaak van de problematiek 
onderbelicht. Problemen waardoor jongeren 
in de JeugdzorgPlus belanden, ontstaan 
echter vaak al (lang) daarvoor, met name in 
de thuissituatie. Wanneer het gezin tijdig 
aandacht en hulp krijgt, ontstaan en 
escaleren de problemen van jongeren minder 
snel waardoor zij geen of minder jeugdhulp 
nodig hebben. Uit onderzoek blijkt dat 
gezinnen deze aandacht en hulp op dit 
moment onvoldoende krijgen.

Komen jongeren eenmaal in een 
jeugdhulptraject terecht, dan blijkt 
dat de behandeling zich nadrukke-
lijk richt op jongeren zelf en te 
weinig op hun omgeving. Zo krijgen 
jongeren weliswaar een behande-
ling, maar blijft de achterliggende 
problematiek bestaan.

De behandeling die jongeren krijgen 
van jeugdhulporganisaties is lang niet 
altijd gebaseerd op wetenschappelijk 
onderbouwde methoden. Het toepassen van 
meer evidence based care biedt een grotere 
kans op een succesvolle interventie en 
hiermee het voorkomen van JeugdzorgPlus. 



Bekostiging

Samenwerking

Wet- en 
regelgeving

Financiële kaders belemmeren jeugdzorgorganisaties bij de uitvoering van jeugdzorg

De bekostiging van gemeenten gaat uit van wat past in financiële kaders en niet van een oplossing voor jongeren.
Aanbieders bedenken te weinig alternatieven voor JeugdzorgPlus en initiatieven stranden door beperkte budgetten.

Bekostiging door gemeenten is onvoldoende gericht op de eff ectiviteit van behandelingen

Gemeenten stellen bij de inkoop van jeugdzorg beperkt eisen over de bewezen effectiviteit van behandelmethoden.
Gemeenten bekostigen bewezen effectieve behandelingen niet, die relatief veel geld kosten. ⓮⓯⓰

De hulpverlening aan gezinnen met jongeren in de jeugdzorg is verkokerd waardoor goede samenwerking ontbreekt

In jeugdteams is onvoldoende specialistische kennis en krijgen jongeren te lichte hulp en verergeren problemen. ❹
Goede afstemming ontbreekt bij hulpverleners die ieder voor hun deel van de problemen bij een gezin zijn betrokken.
Hulp aan jongeren en volwassenen is gescheiden waardoor er onvoldoende samenhangende hulp aan gezinnen is.
Professionals hebben geen gedeelde visie en diverse opvattingen over jeugdzorg waardoor ze niet goed samenwerken.

De samenwerking tussen de jeugdzorg, wijkteams en scholen is onvoldoende

Jeugdzorgprofessionals en leraren werken onvoldoende samen om jongeren met problemen vroegtijdig te helpen.
Op scholen en in wijkteams is onvoldoende expertise om de omgeving van jongeren te betrekken in de hulpverlening.
In de JeugdzorgPlus zijn veel spoedplaatsingen doordat professionals te laat (ernstige) problemen signaleren.
Professionals hebben geen gezamenlijke digitale infrastructuur voor het uitwisselen van gegevens over jongeren.

Wet- en regelgeving biedt onvoldoende ruimte voor maatwerk en lokt risicomijdend gedrag uit

Professionals adviseren te snel JeugdzorgPlus om het risico op incidenten en tuchtrechtelijke vervolging te vermijden.
Jongeren kunnen ambulant geen vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd krijgen, zoals verplicht onderwijs 
of urinecontroles. ⓱

Wat zijn de 
belangrijkste redenen 

waardoor jongeren
in de JeugdzorgPlus 

belanden?

Maatschappij
Behandeling
Preventie
Bekostiging
Samenwerking
Wet- en regelgeving
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Probleemanalyse instroom

Op de pagina hiernaast staat de tweede helft 
van de probleemanalyse over instroom. Deze 
beschrijft welke redenen in de bekostiging, 
samenwerking en wet- en regelgeving een rol 
spelen bij de instroom van jongeren in de 
JeugdzorgPlus. 

In deze thema’s komt opnieuw terug dat de 
problematiek van jongeren verbonden is met 
hun omgeving. De praktijk doet hier weinig 
recht aan. De samenwerking tussen scholen, 
wijkteams en jeugdhulp is ontoereikend om 
de omgeving van jongeren actief te kunnen 
betrekken. Hulpverleners stemmen onder-
ling hun werkzaamheden onvoldoende op 
elkaar af.

Voor goede jeugdhulp is geld nodig. Het 
huidige bekostigingssysteem van 
jeugdhulp is zo ingericht dat 
zorginkopers eerder kiezen voor een 
goedkope, minder goede behandeling 
dan voor een duurdere, betere 
behandeling. Deze perverse prikkel 
voor gemeenten maakt dat de 
kosten veelal leidend zijn en zij te 
weinig eisen stellen aan de 
kwaliteit van de behandelmethode 
en de wetenschappelijk bewezen 
effectiviteit hiervan.

Ook op het gebied van wet- en 
regelgeving is nog winst te boeken. 
Professionals maken zich bij het nemen van 
moeilijke beslissingen nog te veel zorgen 
over mogelijke tuchtrechtelijke conse-
quenties. Hierdoor nemen ze soms niet de 
beste beslissing voor de jongere.
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Probleemanalyse instroom JeugdzorgPlus
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Maatschappij

Behandeling

De maatschappij accepteert probleemgedrag bij jongeren niet

JeugdzorgPlus ervaart politieke druk om jongeren niet te ontslaan om incidenten na ontslag te voorkomen.
Scholen zijn terughoudend om jongeren uit de JeugdzorgPlus weer een plek op school te bieden.

Behandelingen in JeugdzorgPlus zijn onvoldoende gericht op de omgeving van jongeren ❶

Behandelingen zijn gericht op individuele jongeren in plaats van op en met hun omgeving, zoals het gezin. ❷
Jongeren, ouders en hun omgeving worden te weinig betrokken bij keuzes over behandeling en vervolg. ❷
Het werken aan problemen ligt te eenzijdig bij jongeren, terwijl veel meer factoren van invloed zijn.
Jongeren belanden op een locatie ver van huis, wat betrokkenheid van hun omgeving en terugkeer bemoeilijkt.

 Jongeren in de JeugdzorgPlus hebben onvoldoende aantrekkelijk toekomstperspectief ❹

Jongeren zijn ongemotiveerd voor hun behandeling bij gebrek aan perspectief, zoals voor onderwijs, wonen en werk. 
Jongeren in de JeugdzorgPlus willen doorgaans liever niet doorstromen naar de volwassenen-ggz. ❸

Behandelingen in de JeugdzorgPlus zijn ontoereikend

Professionals zien bij de diagnosestelling onvoldoende het complexe beeld van jongeren en gezinnen. ❺ ❻
Organisaties ontwikkelen los van elkaar behandelingen en visies waarbij jongeren niet altijd de beste hulp krijgen.
Ervaringen van professionals, ouders en jongeren worden onvoldoende benut bij de behandeling van jongeren.
Behandelaren hebben onvoldoende autonomie om keuzes te maken over behandeling en ontslag van jongeren.
Jongeren krijgen behandelingen samen met jongeren met ernstiger problemen, wat contraproductief is. ❼
De nadruk in de JeugdzorgPlus ligt te veel op vrijheidsbeperkende maatregelen in plaats van op behandeling. ❽

De JeugdzorgPlus heeft een gebrek aan voldoende geschikte behandelaren

Behandelaren in de JeugdzorgPlus zijn over het algemeen onvoldoende opgeleid voor de complexiteit van hun werk.
Behandelaren in de JeugdzorgPlus vinden moeilijk aansluiting bij jongeren door verschil in culturele achtergrond. ❾
JeugdzorgPlus heeft weinig behandelaren met jeugdzorgervaring en specifieke expertise, mede door een groot verloop. 
JeugdzorgPlus zet te weinig ervaringsdeskundigen in bij de behandeling van jongeren. ❿

Wat zijn redenen 
waardoor kinderen 
en jongeren niet zo

snel mogelijk de 
JeugdzorgPlus

verlaten?

Maatschappij
Behandeling
Bekostiging
Samenwerking
Wet- en regelgeving
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Probleemanalyse uitstroom

Op de rechterpagina zie je de eerste helft van 
de probleemanalyse voor uitstroom uit 
JeugdzorgPlus. Deze beschrijft hoe het 
verblijf en de behandeling van jongeren 
invloed hebben op (het tempo van) hun 
uitstroom, evenals de rol van de 
maatschappij hierin. 

Een aantal uitgangspunten die bij de 
instroom in JeugdzorgPlus een rol spelen, is 
ook van belang voor een snelle uitstroom. 
Zoals: De gekozen behandelmethode is 
bewezen effectief (evidence based care) en de 
behandelaren beschikken over actuele 
kennis en voldoende ervaring. Bij een goede 
behandeling hoort ook dat het gezin van 
jongeren betrokken is. JeugdzorgPlus moet 
dan ook dicht bij huis mogelijk zijn. Ook is 
het wenselijk om vaker 
ervaringsdeskundigen in te zetten bij 
de behandeling. 

Maar waarom zou je als jongere 
meewerken aan de behandeling als 
je ná JeugdzorgPlus maar weinig 
toekomstperspectief ziet? Zowel 
voor onderwijs, wonen en werken 
bestaat voor jongeren tijdens de 
opname vaak nog geen enkele 
zekerheid. Dit demotiveert jongeren en 
belemmert de effectiviteit van de 
behandeling. 

Een hele andere factor die de uitstroom 
vertraagt, is de invloed van de maatschappij. 
Wanneer JeugdzorgPlus een jongere ontslaat 
en deze vervolgens bij een incident 
betrokken raakt, loopt de organisatie het 
risico de schuld te krijgen en negatief in het 
nieuws te komen. Om dit te voorkomen 
houdt JeugdzorgPlus sommige jongeren 
langer vast dan nodig. 



Bekostiging

Samenwerking

Wet- en 
regelgeving

De bekostiging van gemeenten stimuleert JeugdzorgPlus niet om jongeren ambulant verder te behandelen

Jongeren tijdelijk verlof geven, is onaantrekkelijk omdat gemeenten de tijdelijk lege plek niet bekostigen.
Gemeenten bieden geen bekostiging voor betrokkenheid van ambulante behandelaren in de JeugdzorgPlus.

JeugdzorgPlus en ambulante jeugdzorg werken niet goed samen en hebben onvoldoende vertrouwen in elkaar

JeugdzorgPlus en ambulante jeugdzorg organiseren onvoldoende doorlopende zorgtrajecten voor jongeren. ⓫
Behandelaars in JeugdzorgPlus hebben weinig vertrouwen in ambulante jeugdzorg en ontslaan jongeren niet snel.
Bij de diagnosestelling is geen compleet beeld door onvoldoende informatieuitwisseling tussen professionals.
Jeugdzorgorganisaties zijn terughoudend om jongeren vanuit de JeugdzorgPlus over te nemen. ⓬

Juridisch is het lastig jongeren snel te ontslaan uit JeugdzorgPlus

Jongeren die succesvol zijn behandeld mogen pas met ontslag als de gerechtelijke uitspraak dit toestaat.
Het blijkt in de praktijk juridisch lastig jongeren voorwaardelijk te ontslaan, als fase voor definitief ontslag. ⓭
Rechters verlengen JeugdzorgPlus soms omdat een alternatieve passende behandeling ontbreekt. ⓭

Wat zijn redenen 
waardoor kinderen 
en jongeren niet zo

snel mogelijk de 
JeugdzorgPlus

verlaten?

Maatschappij
Behandeling
Bekostiging
Samenwerking
Wet- en regelgeving
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Probleemanalyse uitstroom

De effectiviteit van de behandeling is niet de 
enige bepalende factor voor uitstroom. Ook 
op het gebied van bekostiging, samenwerking 
en in de wet- en regelgeving zijn redenen te 
vinden die maken dat jongeren langer in de 
JeugdzorgPlus blijven dan nodig is. 

JeugdzorgPlus krijgt een perverse 
financiële prikkel om jongeren niet op verlof 
te sturen. Gemeenten betalen niet voor deze 
(tijdelijk) lege plek. Tijdens het verlof krijgt de 
instelling dus minder betaald, terwijl zij die 
– tijdelijk – lege plek niet aan een andere 
jongere kunnen geven. Het 
bekostigingsstelsel geeft tevens weinig 
ruimte voor betrokkenheid van ambulante 
behandelaren tijdens JeugdzorgPlus. 
Hierdoor ontbreekt de verbinding met 
vervolgzorg en verloopt de overdracht na 
JeugdzorgPlus moeizaam. 

Vaak ontbreekt een passende 
vervolgbehandeling en zijn scholen 
terughoudend in de acceptatie van 
jongeren uit de JeugdzorgPlus. 
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Probleemanalyse uitstroom JeugdzorgPlus
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Hoofdstuk 2.  
Oplossingsrichtingen



Maatschappij

Behandeling

Preventie

Jeugdhulporganisaties dragen uit dat jongerenproblematiek onderdeel is van gezinsproblematiek

Jeugdhulporganisaties noemen jeugdhulp voortaan ‘gezinshulp’ om tot betere oplossingen te komen voor problemen.

Jeugdhulporganisaties richten de behandeling niet alleen op jongeren maar op hun hele omgeving

Jeugdhulporganisaties helpen ouders meer grip te krijgen op hun eigen emoties, gedrag en stressfactoren.
Jeugdhulporganisaties luisteren beter naar wat jongeren zeggen over mogelijke oorzaken van problemen.
Jeugdhulporganisaties vergroten de veiligheid in de omgeving van jongeren zodat opname niet nodig is.

Jeugdhulporganisaties investeren in de kwaliteit van behandelingen van jongeren

Jeugdhulporganisaties behandelen jongeren volgens wetenschappelijk onderbouwde methodes.
Jeugdhulporganisaties leren hun medewerkers chronische stress bij jongeren en gezinnen herkennen en behandelen.
Branche- en jeugdhulporganisaties ontwikkelen kwaliteitsstandaarden voor alle jeugdhulp in Nederland.

Jeugdhulporganisaties helpen jongeren al tijdens de wachttijd voor behandeling

Jeugdhulporganisaties bieden tijdelijke hulp aan jongeren op een wachtlijst en maken direct een analyse.
Jeugdhulporganisaties maken regels voor welke jongeren op wachtlijsten eerst hulp krijgen om erger te voorkomen.

Jeugdhulporganisaties organiseren betere samenwerking van medewerkers bij behandelingen

Professionals bespreken complexe casussen in teams en durven hierdoor proportioneel te handelen.
Jeugdhulporganisaties organiseren structureel intervisie voor medewerkers om te leren van casussen en elkaar.

Jeugdhulporganisaties pleiten voor een grotere rol van scholen in de voorkoming van jeugdhulp

Jeugdhulporganisaties verzoeken scholen cursussen mentale gezondheid voor ouders te organiseren.
Jeugdhulporganisaties stimuleren scholen passend onderwijs te bieden, zoals aan jongeren die klassikale les stressvol vinden.

JeugdzorgPlus vergroot de drempel om jongeren op te nemen

JeugdzorgPlus organiseert vóór opname een gesprek met alle betrokkenen om te zien of er een alternatief is.
JeugdzorgPlus maakt opname moeilijker door na kantoortijden alleen bereikbaar te zijn voor spoedgevallen.
Jeugdhulporganisaties bieden jongeren die niet thuis kunnen wonen een vaste woonplek, voor stabiliteit en perspectief.

Met welke 
oplossingsrichtingen 
kunnen jeugdhulp-

organisaties voorkomen 
dat jongeren in de 

JeugdzorgPlus
 belanden?

Maatschappij
Behandeling
Preventie
Bekostiging
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Wet- en regelgeving
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Oplossingsrichtingen instroom

De kaart hiernaast beschrijft oplossings- 
richtingen om instroom in JeugdzorgPlus te 
voorkomen. Op deze eerste helft van de kaart 
gaat het om oplossingsrichtingen waarmee 
jeugdhulporganisaties dit kunnen 
voorkomen door te investeren in preventie, 
in de kwaliteit van de behandeling en in het 
draagvlak in de maatschappij. 

Investeren in de behandelkwaliteit kan op 
verschillende manieren. Medewerkers gaan 
beter functioneren door trainingen, 
intervisie en supervisie. Terugval van 
jongeren voorkom je door de (problemen in 
de) thuissituatie ook aandacht te geven. Een 
belangrijke werkwijze is de zogeheten 
traumasensitieve zorg. Deze werkwijze is 
gericht op het herkennen en behandelen 
van chronische stress. Chronische stress 
bij jongeren maar zeker ook bij hun 
ouders kan van grote invloed zijn op 
de problematiek van jongeren. Als 
medewerkers in staat zijn 
chronische stress te signaleren, 
krijgen zij een beter beeld van de 
problematiek en kunnen zij een 
passende behandelmethode kiezen. 

Het streven moet zijn een jongere 
zo snel mogelijk hulp te bieden. 
Wachtlijsten belemmeren vaak een snelle 
start van de behandeling en problemen 
kunnen in de tussentijd verergeren. Een 
oplossing hiervoor is om jongeren al tijdens 
de wachttijd een tijdelijke vorm van hulp te 
bieden. 

Opname in JeugdzorgPlus is ingrijpend 
voor jongeren en moet hierom echt de laatste 
stap zijn. Hierom moeten alle betrokkenen 
standaard nog een laatste poging doen om 
met een alternatief voor een opname te 
komen.



Bekostiging

Samenwerking

Wet- en 
regelgeving

Jeugdhulporganisaties lobbyen bij Rijk en gemeenten voor bekostiging van meer duurzame jeugdhulp

Jeugdhulporganisaties bepleiten bij gemeenten bekostiging van kleinschalige instellingen voor hulp op maat en dichtbij.
Jeugdhulporganisaties pleiten bij gemeenten voor bekostiging van hulp voor het hele gezin.
Jeugdhulporganisaties lobbyen bij het Rijk om jeugdhulp- en ervaringsdeskundigen bij scholen te betrekken.

Jeugdhulporganisaties lobbyen bij gemeenten voor bekostiging van meer intensieve ambulante zorg

Jeugdhulporganisaties pleiten bij gemeenten voor bekostiging van meer intensieve ambulante zorg.
Jeugdhulporganisaties pleiten bij gemeenten voor het afschaffen van budgetplafonds in de ambulante jeugdhulp.
Jeugdhulporganisaties verzoeken gemeenten vroeg te investeren in de hulp aan jongeren met complexe problemen.

Jeugdhulporganisaties werken intensiever met elkaar samen

JeugdzorgPlus en ambulante jeugdhulp bieden een doorlopende behandeling om nieuwe opnames te voorkomen.
Jeugdhulporganisaties expliciteren de rollen en verantwoordelijkheden van diverse hulpverleners die één gezin helpen.
Jeugdhulporganisaties verzoeken gemeenten één regiehouder aan te stellen voor alle hulp aan een gezin.
Jeugdhulporganisaties zijn alert op problemen van ouders en regelen hulp voor hen van andere partijen.

Jeugdhulporganisaties lobbyen bij het Rijk voor meer wettelijke mogelijkheden om opname te voorkomen

Jeugdhulporganisaties vragen de wetgever om in specifieke situaties vrijheidsbeperkende maatregelen te mogen toepassen,
om opname te voorkomen.
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Oplossingsrichtingen instroom

Hiernaast staat het tweede deel van de kaart 
over oplossingsrichtingen voor instroom.  
We hebben in de probleemanalyse gezien dat 
instroom in JeugdzorgPlus ook zijn 
oorsprong vindt in de bekostiging, samen-
werking en in het rechtssysteem. Ook voor 
oplossingsrichtingen zijn deze thema’s 
hierom van belang.

De hulp die jongeren en hun gezin krijgen, 
is vaak versnipperd. Jeugdhulporganisaties 
en hulpverleners van verschillende 
organisaties moeten meer samenwerken en 
opeenvolgende zorg(trajecten) vloeiend in 
elkaar laten overlopen. Eén aanspreekpunt 
namens jeugdhulporganisaties en andere 
betrokkenen bij één gezin, biedt alle 
betrokkenen overzicht. Of dit nu om 
mentale, fysieke of financiële hulp gaat. 

Voor veel van de oplossingen is een 
andere vorm van, of extra 
bekostiging nodig. Het is van belang 
dat jeugdhulporganisaties en 
gemeenten hierover in gesprek 
gaan. Voor gezinshulp, maar ook 
om perverse prikkels weg te nemen 
en al vroeg te investeren in jongeren 
met complexe problematiek. 
In specifieke situaties is JeugdzorgPlus 
te voorkomen door in een eerder stadium 
al vrijheidsbeperkende maatregelen op te 
leggen. Dit geldt bijvoorbeeld voor loverboy-
problematiek waar vrijheidsbeperkende 
maatregelen het schadelijke contact van 
meisjes met de loverboy kunnen doorbreken. 
Hier is een wettelijke regeling voor nodig.



Maatschappij

Behandeling

Jeugdzorgplus toont een realistisch beeld van JeugdzorgPlus in de maatschappij

JeugdzorgPlus organiseert meeloopdagen voor politici en betrokken instanties zodat zij zien welke problemen aandacht verdienen.

JeugdzorgPlus betrekt de omgeving van jongeren meer bij hun behandeling

JeugdzorgPlus informeert en coacht de omgeving van jongeren over hoe om te gaan met problemen van jongeren.
JeugdzorgPlus maakt bij aanmelding van jongeren een analyse van hun woon- en thuissituatie en sociale vangnet.

JeugdzorgPlus besteedt meer aandacht aan het perspectief van jongeren

JeugdzorgPlus biedt jongeren en hun gezin meer helderheid over waar jongeren kunnen wonen na opname.
JeugdzorgPlus biedt jongeren meer opties om contact te houden met hun eigen omgeving om terugkeer te bevorderen.
JeugdzorgPlus maakt bij aanmelding van jongeren een analyse van hun werkervaring, inkomen en scholing.

JeugzorgPlus zorgt ervoor dat jongeren onderwijs kunnen blijven volgen

JeugdzorgPlus pleit bij scholen voor nieuwe vormen van onderwijs op maat zodat jongeren blijven leren.
JeugdzorgPlus biedt jongeren meer mogelijkheden onderwijs te volgen en examens te doen, bijvoorbeeld digitaal.

JeugdzorgPlus biedt meer maatwerk in de behandeling van jongeren

JeugdzorgPlus stelt direct na de opname samen met jongeren en hun gezin een passende behandeling op.
Behandelaren kijken naar de achterliggende problematiek van jongeren en niet alleen naar hun gedrag.
Professionals verdiepen zich meer in de achtergrond, wensen en krachten van jongeren.

JeugdzorgPlus beperkt zoveel mogelijk de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen

JeugdzorgPlus bespreekt met jongeren welke vrijheden mogelijk zijn met het oog op weer uitstromen.
JeugdzorgPlus leert professionals hoe zij minder vanuit repressie kunnen handelen.

JeugdzorgPlus investeert in de kwaliteit van de eigen professionals

JeugdzorgPlus biedt professionals ruimte en tijd voor reflecteren op eigen handelen via intervisie en coaching.
JeugdzorgPlus biedt intern traumabehandeling aan behandelaren voor het verwerken van ernstige incidenten.
JeugdzorgPlus zorgt dat de kwaliteit en samenstelling van teams voldoende is om zware problematiek aan te kunnen.
Bestuurders van JeugdzorpPlus steunen medewerkers als genomen beslissingen over behandelingen verkeerd uitpakken.

Met welke 
oplossingsrichtingen 
kunnen jeugdhulp-

organisaties zorgen dat 
jongeren zo snel mogelijk 

de JeugdzorgPlus
verlaten?

Maatschappij
Behandeling
Bekostiging
Samenwerking
Wet- en regelgeving

Hoofdstuk 2. Oplossingsrichtingen 2928 Onderweg naar JeugdzorgPlus thuis 

Oplossingsrichtingen uitstroom

De kaart hiernaast toont het eerste deel van 
de oplossingsrichtingen voor uitstroom.  
Hoe kan JeugdzorgPlus in de behandeling 
van jongeren investeren, zodat zij zo snel 
mogelijk JeugdzorgPlus weer kunnen 
verlaten? En hoe kunnen zij in de 
maatschappij draagvlak creeëren voor het 
investeren in JeugdzorgPlus?

JeugdzorgPlus kan de kwaliteit van de 
behandelmethode verhogen, investeren in 
(ervaren) professionals, maar ook jongeren 
motiveren door hen meer perspectief te 
bieden. Voor de kwaliteit van behandelingen 
is van belang dat medewerkers van 
JeugdzorgPlus vrijuit kunnen kiezen voor de 
handelswijze die zij vanuit hun expertise het 
best passend vinden. In de praktijk vrezen 
medewerkers voor consequenties als 
blijkt dat een beslissing verkeerd 
uitpakt. Dit probleem kan 
JeugdzorgPlus verkleinen door te 
zorgen dat medewerkers voldoende 
overleggen, samenwerken en 
reflecteren. En dat bestuurders van 
JeugdzorgPlus hun medewerkers 
actief steunen, intern en extern, 
mocht zich een incident voordoen. 

Een veelgehoord probleem is dat het 
onderwijsaanbod in JeugdzorgPlus 
beperkt is. Dit kan verbeteren als 
bijvoorbeeld meer onderwijs in de buurt of 
digitaal plaats vindt en JeugdzorgPlus het 
aanbod van hoger onderwijs vergroot. 



Bekostiging

Samenwerking

Wet- en 
regelgeving

JeugdzorgPlus lobbyt bij gemeenten voor integrale bekostiging van behandelingen

JeugdzorgPlus pleit voor bekostiging van het hele zorgtraject van jongeren en niet per zorgvorm of -aanbieder.
JeugdzorgPlus pleit bij zorginkopers voor bekostiging van de behandeling van jongeren én gezinsleden.

JeugdzorgPlus lobbyt bij de overheid voor fi nanciële investeringen in betere organisatie van JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus bepleit bij gemeenten bekostiging van kleinschalige instellingen voor zorg op maat en dichtbij jongeren.
JeugdzorgPlus verzoekt gemeenten vervoer voor de familie betalen van en naar JeugdzorgPlus-instellingen.
JeugdzorgPlus pleit bij gemeenten voor meer langdurige woonplekken zodat jongeren niet onnodig opgenomen blijven.
JeugdzorgPlus bepleit bij het Rijk dat scholen het hele jaar door geld krijgen voor instroom van jongeren.

Ambulante jeugdhulp werkt nauw samen met JeugdzorgPlus

Ambulante behandelaren blijven tijdens opname in JeugdzorgPlus verantwoordelijk voor en betrokken bij de behandeling.
Ambulante jeugdhulp en JeugdzorgPlus bieden samen een behandeling met kortdurende opname en gezinshulp.
Ambulante jeugdhulp zorgt voor een goede probleemanalyse van jongeren zodat na opname de behandeling snel start.
JeugdzorgPlus bespreekt voor elke opname met alle betrokken professionals en het gezin of er nog een andere optie is.

JeugdzorgPlus verzoekt de wetgever om de Jeugdwet op onderdelen te versoepelen

JeugdzorgPlus bepleit dat jongeren bij opname hun oude adres kunnen behouden om makkelijker terug te keren.
JeugdzorgPlus verzoekt de wetgever het opleggen van een voorwaardelijke machtiging makkelijker te maken.

Met welke 
oplossingsrichtingen 
kunnen jeugdhulp-

organisaties zorgen dat 
jongeren zo snel mogelijk 

de JeugdzorgPlus
verlaten?

Maatschappij
Behandeling
Bekostiging
Samenwerking
Wet- en regelgeving

Hoofdstuk 2. Oplossingsrichtingen 3130 Onderweg naar JeugdzorgPlus thuis 

Oplossingsrichtingen uitstroom

Op de rechterpagina staat het tweede en 
laatste deel van de oplossingsrichtingen voor 
uitstroom, specifiek op het gebied van 
bekostiging, samenwerking en wet- en 
regelgeving. 

Om jongeren zo snel mogelijk uit te laten 
stromen, is een goede samenwerking nodig 
tussen JeugdzorgPlus en de ambulante 
jeugdhulp. Bij opname in JeugdzorgPlus 
moeten de behandelaren uit de ambulante 
jeugdhulp betrokken blijven, zodat de 
behandeling snel en effectief van start gaat. 
En zodat de ambulante behandeling al in 
beeld is, voor hulp ná de opname.

Voor uitstroom uit de JeugdzorgPlus is niet 
alleen van belang dat jongeren een goede 
behandeling krijgen. Jongeren hebben 
passend onderwijs en een passende, 
liefst langdurige woonplek nodig om 
goed terecht te komen na 
JeugdzorgPlus. Ook is van belang 
dat jongeren tijdens opname het 
contact met de omgeving niet 
verliezen. JeugdzorgPlus kan 
hieraan bijdragen door het gezin te 
betrekken bij de behandeling, maar 
ook door te zorgen dat familie 
eenvoudig op bezoek kan komen, dat 
het contact met vrienden in stand blijft 
en dat de inschrijving bij het oude 
woonadres niet vervalt. Voor dit laatste punt 
is een wijziging van wet- en regelgeving 
noodzakelijk. 
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Over StroomOP

StroomOP is een netwerk van 
jeugdhulp- en onderwijsprofessionals 
die streven naar eerdere, snellere en 
beter passende hulp voor jongeren en 
hun ouders. In een omgeving die 
liefdevol, stabiel en veilig is, en waar 
de hulp het liefst thuis geboden 
wordt. Samen werken we 
StroomOPwaarts aan een lerend 
jeugdhulpstelsel. 

StroomOP wil voorkomen dat jongeren in de gesloten 
jeugdzorg terecht komen, én tegelijkertijd de zorg 
voor jongeren die wel tijdelijk dwang nodig hebben, 
verbeteren. Door eerder in de keten beter passende 
hulp voor jongeren en hun ouders te ontwikkelen, 
komen jongeren steeds minder vaak en uiteindelijk 
niet meer in de gesloten jeugdzorg terecht.

StroomOPwaarts werken aan een lerend 
jeugdstelsel door nadruk te leggen op vijf leidende 
principes: 
• Werk aan verbindend professioneel leiderschap 
• Denk en handel vanuit het netwerk 
• Versterk je professionele expertise 
• Leer en verbeter 
• Verbind inhoudelijke principes aan financiële en 

organisatorische 
StroomOP bundelt, versterkt en vergroot vanuit de 
inhoud initiatieven, kennis en expertise in het veld 
om te komen tot betere jeugdhulp. Met de daad-
kracht om op korte termijn projecten tot stand te 
brengen op basis van een visie die op lange termijn 
bijdraagt aan betere jeugdhulp. 

StroomOP streeft naar een jeugdhulp met een plus 
• Jeugdhulp met de meest hoogwaardige evidence- 

based zorg gegeven en waar nodig, niet te vergeten, 
behandeling. 

• Jeugdhulp die systeemgericht is, met passend  
en perspectief biedend onderwijs, dagbesteding  
of werk. 

• Jeugdhulp met minder ‘instroom’, met minder(-
crisis)plaatsingen en met minder doorplaatsingen 
van jongeren naar en tussen gesloten settingen. 

• Jeugdhulp met veel aandacht voor suïcidepre-
ventie, en voor alternatieven voor dwangtoepas-
singen zoals gesloten afzondering. 

• Jeugdhulp met StroomOPwaarts steeds meer 
alternatieven in behandeling voor jongeren en 
hun ouders, met aandacht voor het gezinsgericht 
werken, voor meer kleinschaligheid en vooral voor 
meer maatwerkvoorzieningen. 

• Jeugdhulp met meer mogelijkheden om jongeren 
en gezinnen thuis te ondersteunen. 

Kortom, jeugdhulp die voor jongeren, ouders én 
samenleving als een plus wordt ervaren. 
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