
Doelgroepomschrijving en diensten JeugdzorgPlus vanaf 2023 

De regiogemeenten willen de navolgende doelgroepomschrijving en diensten opnemen in het 

contract dat ze met de JeugdzorgPlus aanbieder afsluiten. 

4.1 Doelgroepomschrijving 

 Er is sprake van een Ondertoezichtstelling (OTS) via de gecertificeerde instelling of vrijwillige 

deelname/plaatsing in gesloten jeugdhulp via gemeenten & Raad van de Kinderbescherming. 

Daarnaast is er sprake van een voorwaardelijke machtig gesloten jeugdhulp (VMGJ) of een 

machtiging gesloten jeugdhulp (MGJ) of een schorsende machtiging gesloten jeugdhulp (SMGJ) 

opgelegd door de kinderrechter.  

 Jeugdigen met een dreigende machtiging gesloten plaatsing kunnen onder bepaalde 

voorwaarden tot de doelgroep behoren (zie hiervoor de eisen bij de in te zetten producten) 

 De jeugdige is een gevaar voor zichzelf of voor omgeving; hij/zij ervaart zodanige ernstige 

opgroei- en of opvoedproblemen die de ontwikkeling naar volwassenheid belemmeren. 

 De jeugdige en/of gezin onttrekt zich aan zorg, is niet ontvankelijk voor en onttrekt zich aan 

behandeling. 

 Er is sprake van meervoudige complexe problematiek waarbij gedragsproblematiek primair 

aanwezig is. De problematiek kan bestaan uit LVB, GGZ en/of verslavingsproblematiek. 

 Het gaat om jeugdigen vanaf 12 jaar tot 18 jaar. Jeugdigen jonger dan 12 jaar worden gezien als 

een uitzondering.  

4.2 Productomschrijving 

De regiogemeenten hebben de wens om samen met de te contracteren JeugdzorgPlus aanbieder een 

nadere invulling te geven aan de opdracht en de geformuleerde doelstellingen. Hieronder is de 

productomschrijving weergegeven zoals deze voortvloeit uit de transformatievisie. De 

regiogemeenten staan open voor nadere invulling hiervan in overleg met de JeugdzorgPlus 

aanbieder.  

Producten 

JeugdzorgPlus 

Kenmerkt zich door 

Algemene 

kenmerken van 

de producten 

Samen beslissen en maatwerk: jeugdige denkt, bepaalt mee en stelt 

gezamenlijk met ouders, GI, behandelaar, onderwijs en 

vertrouwenspersoon van jeugdige doelen op voor het Plan van Aanpak/ 

behandelplan. 

Inzet van ‘andere expertise’ is inbegrepen: GGZ, LVB, verslaving, 

traumabehandeling, e.d. 

Personeel: Specialistische jeugdhulp met expertise op het borgen van 

veiligheid, omgaan met crisissituatie in gezin, systeemgericht werken, 

gedragsproblematiek en uitzetten van praktische hulp. Personeel is 

gekwalificeerd en zorgaanbieder houdt zich aan de norm van de 

verantwoorde werktoedeling. Een WO behandelaar wordt hierbij toegevoegd. 

Er vindt intervisie en scholing plaats, er wordt methodisch gehandeld, hierbij 

wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke inzichten om zo de kwaliteit 



van zorg te borgen. 

Personeel moet samenwerken met het onderwijs en moet 

handelingsadviezen geven aan de school/docenten waar de jeugdige 

onderwijs volgt.  

Onderwijs: Onderwijs is een onderdeel van de behandeling, het plan van 

aanpak en het op te stellen toekomstperspectief. Wanneer onderwijs niet of 

gedeeltelijk mogelijk is ligt er tevens een focus op een zinvolle dagbesteding 

of arbeid.  

Voor elke jeugdige geldt dat naast een geïntegreerd dagprogramma een 

onderwijszorgarrangement moet worden opgesteld. Hierbij is de 

onderwijsconsulent SWV zo vroeg mogelijk betrokken. De zorgaanbieder 

heeft een inspanningsverplichting voor het creëren van een integraal 

dagprogramma. 

Betrokkenheid ouders: gezin wordt betrokken bij behandeling, eerste week 

contact & intake ouders (waarbij ook ouderproblematiek in kaart wordt 

gebracht), mogelijkheid voor ouders om op de locatie te verblijven c.q. deel te 

nemen aan programmaonderdelen. 

Betrokkenheid van het netwerk waar voorziening gesitueerd is en 

betrokkenheid van het netwerk omgeving ‘thuis’ van jeugdige; wordt ingezet 

om doelen in het plan van aanpak te behalen en de jeugdige en het gezin te 

versterken.  

Onderdeel van de behandeling is het opbouwen en/of uitbreiden van het 

formeel/informeel netwerk. Beschermfactoren die in de eigen omgeving van 

de jeugdige en het gezin aanwezig zijn veiligstellen of opbouwen.  

Dagbesteding/werk: 

Wanneer onderwijs niet mogelijk of nodig meer is, heeft de zorgaanbieder 

een inspanningsverplichting om werk en/of zinvolle dagbesteding mogelijk te 

maken.  

Samenwerking GI/lokaal team/ andere zorgaanbieders: 

-Er is directe betrokkenheid van de gezinsvoogd bij plaatsing vanuit 

kinderbeschermingsmaatregel en het opstellen van het 

behandelplan/Plan van aanpak. 

-Er is directe betrokkenheid van het lokaal team bij vrijwillige gesloten 

plaatsing en het opstellen van het behandelplan/Plan van aanpak. 

-Wanneer de GI het perspectiefplan opstelt wordt het lokaal team van de 

gemeenten tijdig, tenminste wanneer de jeugdige van 16 jaar heeft bereikt, 

betrokken. 

- De zorgaanbieder JeugdzorgPlus spant zich in om met andere 

zorgaanbieders samen te werken om een gesloten plaatsing te voorkomen en 



uitstroom te bevorderen. 

 Overdracht bij vervolghulp 

Er vindt altijd een ‘warme’ overdracht plaats na vervolghulp en/of hulp van 

een andere aanbieder (bijvoorbeeld verslavingszorg).  

Algemene eisen 

aan JeugdzorgPlus 

aanbieder 

1. Jeugdige worden geplaatst in een voorziening van de gecontracteerde 

JeugdzorgPlus aanbieder. 

2. In het kader van best passende zorg kan het voorkomen dat de jeugdige 

geplaatst dient te worden in een voorziening van een andere aanbieder. 

De gecontracteerde JeugdzorgPlus aanbieder en de GI kunnen hierover 

gezamenlijk een besluit nemen en fungeren hierbij als toegang voor de 

gesloten plaatsing. De desbetreffende gemeente van waar de jeugdige 

afkomstig is wordt vooraf geïnformeerd over de plaatsing. De 

bovenregionale contractmanager JeugdzorgPlus wordt hierover 

geïnformeerd. 

3. In vervolg op het genoemde onder 2 kan de situatie zich voordoen dat de 

best passende zorg een voorziening betreft buiten de zeventien 

gemeenten van de drie NHN-regio’s. Ook dan wordt de desbetreffende 

gemeente vanwaar de jeugdige afkomstig is vooraf geïnformeerd over de 

plaatsing. De bovenregionale contractmanager JeugdzorgPlus wordt 

hierover geïnformeerd. 

4. Wanneer het JeugdzorgPlus product wordt afgerond, is er bij de jeugdige 

altijd sprake van perspectief op wonen, een versterkt netwerk, 

onderwijs/dagbesteding en/of arbeid en sociale activering. 

Product:  

Consultatiefunctie 

expertise 

JeugdzorgPlus  

Doel: het inzetten van de expertise JeugdzorgPlus bij open verblijfs- 

voorzieningen als consultatie.  

Het gaat hierbij om meedenken in complexe casuïstiek op de 

verblijfsvoorziening, er wordt geen inzet op de groep geleverd. Doel hiervan is 

om gesloten plaatsing te voorkomen. Het gaat om expertise op het gebied 

werken in een ‘onveilige’ situatie van de jeugdige, groep en/of professionals 

op de groep.  

Inzet: per jeugdige maximaal 4 uur. 

Product:  

Team ambulant 

(inzet om 

geslotenheid te 

voorkomen of na 

geslotenheid) 

Doelgroep: Jeugdigen met voorwaardelijke machtiging of 

schorsende machtiging (inclusief eventuele inzet vrijheidsbeperkende 

maatregelen) & ouders/gezin. Of jeugdigen waarbij sprake is van een 

dreigende gesloten plaatsing.  

Inzet: hulp kan worden ingezet in een thuissituatie of een open 

verblijfsvoorziening.  

 

 



 

De voorwaarden voor inzet ambulant team bij een dreigende gesloten 

plaatsing: 

- Er moet sprake zijn van een laatste redmiddel: geen inzet ambulant team 

betekent machtiging gesloten plaatsing aanvragen bij rechtbank. Er is 

altijd sprake van een dreigende onveilige situatie in de thuissituatie, met 

de jeugdige zelf of binnen een open verblijfsvoorziening.  

- GI moet betrokken zijn bij verzoek tot inzet ambulant team, of op 

verwijzing of advies van een regionaal expertise team (RET).  

- Vooraf afstemmen met betalende gemeente over de inzet van het 

ambulant team 

- Gemeente is een samenwerkingspartner bij inzet ambulant team (bijv. 

voor het inzetten van schuldhulpverlening of andere zorg) 

 

Doel  

Hulp is gericht op het doorbreken van ernstige 

problematiek van de jeugdige en/of het gezin en het borgen van veiligheid 

binnen het gezin of de verblijfsvoorziening van de jeugdige. Een taak van het 

ambulant team is het aanleren van opvoedings- en handelingsvaardigheden. 

Ook het signaleren van andersoortige problematiek en het inzetten van 

eventuele hulp binnen het gezin zien we als een taak van het ambulant team. 

Doel is dat de jeugdige in het gezin of op de verblijfsvoorziening kan blijven 

wonen en niet gesloten hoeft te worden geplaatst. 

Specifieke kenmerken: 

- Ervaring met werken in gedwongen kader 

- Minimale inzet vrijheidsbeperkende maatregelen jeugdige + registratie 

van de maatregelen (wordt nader overeengekomen). 

- Netwerk wordt betrokken en er wordt gewerkt met een 

vertrouwenspersoon voor de jeugdige 

- De inzet is 7 dagen 24 uurs beschikbaar. 

- Intensieve ondersteuning en aanwezigheid in gezinsvorm, 

onderwijs en dagbesteding rondom jeugdige. 

- De duur van het traject bij een verblijfsvoorziening is max. 3 maanden en 

binnen de *thuissituatie 6 maanden. 

*thuissituatie is ook pleeggezin of andere gezinsvormen 

 

Product 

Gezinsbehandeling 

intensief 

Doelgroep: jeugdige met voorwaardelijke machtiging of schorsende 

machtiging of dreigende gesloten plaatsing. Of jeugdige heeft behandeling 

gesloten voorziening doorlopen.  

Kenmerk van hulp is dat er sprake is van een onveilige gezinssituatie waarbij 



In de vorm van een 

gezinsopname 

elders of 

ambulante inzet bij 

gezin thuis 

(inzet om 

geslotenheid te 

voorkomen of na 

geslotenheid) 

gezinsproblematiek primair aanwezig is naast gedragsproblematiek jeugdige. 

Specifieke kenmerken: 

- Ervaring met werken in gedwongen kader 

- Minimale inzet vrijheidsbeperkende maatregelen jeugdige + registratie 

van de maatregelen (wordt nader overeengekomen). 

- Netwerk wordt betrokken en er wordt gewerkt met een 

vertrouwenspersoon voor de jeugdige 

- De inzet is 7 dagen 24 uurs beschikbaar. 

- Intensieve ondersteuning en aanwezigheid in gezinsvorm, 

onderwijs en dagbesteding rondom jeugdige. 

- De duur van het traject bij een verblijfsvoorziening is max. 3 maanden en 

binnen de *thuissituatie 6 maanden. 

Doel: ernstige gezinsproblematiek wordt doorbroken, de veiligheid binnen 

het gezin wordt geborgd en 

opvoedingsvaardigheden/handelingsvaardigheden worden aangeleerd.  

Locatie: de behandeling kan ambulant bij het gezin thuis worden gegeven. 

Indien t noodzakelijk is dat het gezin uit de eigen omgeving wordt gehaald 

vindt de gezinsbehandeling plaats in een gezinsopname huis in de eigen 

regio.  

Duur van de behandeling: 3 maanden 

Beschikbare inzet: 7dgn. 24uur bereikbaar/beschikbaar 

Onderwijs: vindt thuisnabij, in de regio, plaats voor alle kinderen van het 

gezin.  

Overige inzet hulp (van individu binnen het gezin) kan naast 

gezinsbehandeling worden ingezet (maar wordt niet in het tarief 

opgenomen). Gemeente is een samenwerkingspartner bij inzet 

gezinsbehandeling (bijvoorbeeld voor het inzetten van schuldhulpverlening 

of andere zorg). 

Product  

Gesloten 

Jeugdhulp 

 

Doelgroep: jeugdige met gesloten machtiging jeugdhulp 

Locatie: binnen de 17 gemeenten NHN  

Groepsgrootte: 4-6 kinderen met minimaal 2 begeleiders, optie vliegende 

kiep 

Tijdsduur: 3 maanden (tijdelijke time-out, gesloten opname is integraal 

onderdeel behandeling) 

Inzet vrijheidsbeperkende maatregelen +registratie van maatregelen (wordt 

nader overeengekomen). 

 



Geïntegreerd dagprogramma gericht op zorg en onderwijs, dagbesteding 

en/of arbeid: er wordt een dagprogramma aangeboden waar gewerkt wordt 

aan het perspectief op onderwijs, dagbesteding en/of arbeid. Het 

dagprogramma wordt op maat op de jeugdige afgestemd. De behandelaar is 

verantwoordelijk voor het opstellen van het dagprogramma. Er is de 

mogelijkheid voor het aanleren van schoolse vaardigheden, versterken van 

executieve functies, volgen van kernvakken (mogelijk geboden door de 

school van herkomst, eventueel in de vorm van onlineonderwijs) en 

behandeling.  

Hiernaast worden onderwijszorgarrangementen gerealiseerd; erop gericht 

dat de jeugdige onderwijs volgt wanneer deze uitstroomt uit de gesloten 

voorziening. Voor realisatie hiervan is samenwerking tussen speciaal 

onderwijs en SWV een vereiste. De inzet van een onderwijsconsulente SWV 

van de regio waar de jeugdige naar terugkeert is een vereiste. 

Uitstroom en overdracht: er vindt altijd een ‘warme’ overdracht plaats 

wanneer de jeugdige uitstroomt uit de gesloten voorziening. Bij overdracht 

is er sprake van een compleet dossier (in ieder geval over de periode van het 

verblijf tijdens geslotenheid van de jeugdige).  

Wanneer de jeugdige uitstroomt uit de gesloten voorziening en instroomt op 

een vervolgplek (open voorziening) ‘reist’ de persoonlijk begeleider van de 

jeugdige tijdens het gesloten verblijf mee. Dit kan zowel op de 

vervolgvoorziening als het onderwijs. Doel hiervan is om een warme en 

persoonlijke overdracht te waarborgen en de jeugdige te kunnen 

ondersteunen, te laten acclimatiseren; max. 10 uur.  

Product  

Open groep als 

verlenging op 

geslotenheid 

Doelgroep: jeugdige die plaatsing gesloten hebben doorlopen, geen 

machtiging gesloten meer hebben maar nog wel de tijdelijke 

beschermingen veiligheid nodig hebben van de gesloten locatie. 

De jeugdigen laten een verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling zien; 

emotionele verwaarlozing en verlating worden getriggerd bij iedere 

overplaatsing. De jeugdige heeft langer de tijd nodig dan 3 maanden om een 

relatie op te bouwen, te bestendigen en langer de tijd nodig om een 

perspectief plan op te stellen.  

Het gaat over jeugdigen die in hun kernproblematiek de volgende 

overeenkomsten hebben: 

- hechtingsproblematiek (verlies van ouder door scheiding/overlijden of 

ontheffing van ouderlijk gezag) 

- gedragsproblematiek (ODD-CD) als uiting waarbij er vaak sprake is van 

co-morbiditeit PTSS (waardoor de diagnostiek dus vaak niet is afgerond) 

- verslavingsproblematiek 

Contra-indicatie: wanneer er vanuit de gesloten groep nog geen 

vervolgplek is gevonden mag dit niet de reden zijn om de jeugdige op de 



open groep plaatsen.  

Doel: is verdere stabilisatie te bewerkstelligen waarbij de werkrelatie tussen 

begeleider, jeugdige en gezin kan worden voortgezet en waarbij 

behandelplan/plan van aanpak verdere uitwerking verdiend. 

Locatie: het betreft een verlenging van plaatsing op de locatie van 

geslotenheid zonder gesloten karakter. Hiermee voorkomen we een interne 

overplaatsing binnen de JeugdzorgPlus. 

Groepsgrootte: 4-6 jeugdige, met minimaal 2 begeleiders, optie vliegende 

keep 

Tijdsduur: max. 3/4 maanden (i.v.m. stabilisatie overgang gesloten/open en 

realiseren vervolgplek) 

Beschrijving verder idem gesloten voorziening 

Doorontwikkeling: opdracht aan de aanbieder wordt om te onderzoeken of 

de gesloten en open groep zich kan vormen tot één groep waardoor 

overplaatsing of wisseling van begeleiding voorkomen wordt. 

Studio’s  Doelgroep: jeugdige die plaatsing gesloten hebben doorlopen, geen 

machtiging gesloten meer hebben, maar nog wel de bescherming en 

veiligheid nodig hebben van de gesloten locatie. De hulp is gericht op het 

leren van zelfstandig wonen en leven. 

Locatie: binnen het terrein van de gesloten locatie  

Tijdsduur: maximaal 6 maanden, exclusief overbruggingsdagen 

Dagbesteding: de jeugdige volgt onderwijs, dagbesteding en/of arbeid. 

Uitstroom en overdracht: wanneer de jeugdige uitstroomt en er is sprake 

van vervolghulp, vindt altijd een ‘warme’ overdracht plaats. Bij overdracht is 

er sprake van een compleet dossier (in ieder geval over de periode van het 

verblijf tijdens geslotenheid en de verblijfsperiode in de studio).  

Wanneer de jeugdige uitstroomt uit de studio, ‘reist’ de persoonlijk 

begeleider van de jeugdige mee. Dit kan zowel naar de vervolghulp als het 

onderwijs. Doel hiervan is om een warme en persoonlijke overdracht te 

waarborgen en de jeugdige te kunnen ondersteunen, te laten 

acclimatiseren; max. 10 uur.  

 


