
NB Dit document wordt later als hoofdstuk toegevoegd aan de ‘Bijlage 2B Diensten Wmo – Jeugd 
2018-2020’ en is tevens onderdeel van de deelovereenkomst JeugdzorgPlus.  
 

    
 

10. Gesloten Jeugdhulp  

10.1 JeugdzorgPlus   

 
Omschrijving 
JeugdzorgPlus is hulp voor jongeren met ernstige gedrag- en opvoedingsproblemen die van de rechter 
gesloten behandeld moeten worden voor om te voorkomen dat zij zich aan de zorg onttrekken of 
onttrokken worden (onttrekkingsgevaar). Het doel van de behandeling is jongeren met zeer ernstige 
gedragsproblemen succesvol te laten terugkeren in de samenleving. Met JeugdzorgPlus krijgen zij 
kwalitatief hoogwaardige, specialistische hulp die op hun toekomst is gericht.   
 
JeugdzorgPlus heeft als doel veiligheid en bescherming te bieden en een dusdanige gedragsverandering 
te realiseren dat de jongere weer kan participeren in de maatschappij. De jongere kan na behandeling in 
de JeugdzorgPlus instelling, verder behandeld worden in een open voorziening of thuis. JeugdzorgPlus 
wordt zo kort als nodig, maar zo lang als noodzakelijk opgelegd. Iedere jongere in een JeugdzorgPlus 
instelling krijgt een hulpverleningsplan. Hierin kunnen, in het belang van de behandeling, beperkende 
maatregelen staan. Deze maatregelen kunnen worden ingezet bij aanvang van een machtiging van de 
rechter en de mogelijkheid om deze in te zetten vervallen zodra de machtiging is beëindigd. De 
JeugdzorgPlus aanbieder beschikt over de benodigde competenties om deze beperkende maatregelen 
uit te voeren. De behandeling in de instelling voor gesloten jeugdhulp is erop gericht om de impact van de 
beperkende maatregelen zo passend mogelijk te laten zijn, en de jeugdige voor te bereiden op een tijd 
waarin er geen noodzaak maar ook geen mogelijkheid meer is voor beperkende maatregelen. 
 
Deze cliënten krijgen een geïntegreerd zorgonderwijs aanbod in een drie-milieuvoorziening (wonen in 
een leefgroep, onderwijs en vrije tijd). 
 
Daar waar noodzakelijk is er een samenwerking met de kinder- en jeugdpsychiatrie. In het opvoeden, 
begeleiden en behandelen staat het verminderen van risico’s en onveiligheid enerzijds en het vergroten 
van de mogelijkheden van kinderen en ouders anderzijds centraal 
 
De dienst JeugdzorgPlus bestaat uit de volgende elementen: 

 Bed, bad brood; 

 Toezicht; 

 Begeleiding; 

 (Groeps)behandeling; 

 Noodzakelijke onderzoeken.  
 
Doelgroep 
Jeugdigen waarvan de ontwikkeling zodanig bedreigd is dat ingegrepen dient te worden en  behandeling 
noodzakelijk is. Er zijn kenmerken die vaak voorkomen bij de jongeren in JeugdzorgPlus: een 
problematisch systeem, trauma, agressie, hechtingsproblematiek. Meestal zijn er problemen op meerdere 
levensgebieden. Alleen de jongeren die het potentieel hebben om hun ontwikkeling bij te sturen kunnen 
behandeld worden. Jongeren met een IQ onder de 50 vallen daarbuiten. 
 
Duur van de plaatsing 
Het uitgangspunt is dat een gesloten plaatsing zo kort als nodig, maar zo lang als noodzakelijk wordt 
opgelegd. De gemiddelde duur van een gesloten plaatsing is 6 maanden. 
 
Beoogd resultaat 

 Het bieden van een veilige leefomgeving; 

 De onontkoombaarheid van behandeling is niet meer nodig, de ontwikkelbedreiging is 
bijgestuurd; 

 Er is aansluitend hulp zodat de ontwikkelbedreiging verder wordt verminderd. Afschaling kan zijn 
naar open jeugdzorginstelling of naar ambulante hulp. 

 
Aantal jeugdigen per groep 
10 
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Tarief  

€ 341,56 

Productcode Jeugd 

43A12 
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10.2 JeugdzorgPlus voor jongeren onder 12 jaar 

 
Omschrijving 
Deze voorziening betreft JeugdzorgPlus (zoals in 10.1 beschreven) specifiek gericht op jeugdigen onder 
de 12 jaar met zeer ernstige gedragsproblemen. De onderliggende problematiek is divers. De cliënten 
hebben vaak diverse plaatsingen in andere instellingen achter de rug en waren daar niet te handhaven, 
omdat zij een gevaar vormen voor zichzelf of anderen. 
 
Deze cliënten krijgen een geïntegreerd zorgonderwijs aanbod in een drie-milieuvoorziening (wonen in 
een leefgroep, onderwijs en vrije tijd). Het leef- en leerklimaat is afgestemd op de ontwikkelings- en 
behandelbehoeften van 7- tot 12 jarigen. 
 
De dienst JeugdzorgPlus voor jongeren onder de 12 jaar bestaat uit de volgende elementen: 

 Bed, bad brood; 

 Toezicht; 

 Begeleiding; 

 (Groeps)behandeling; 

 Noodzakelijke onderzoeken.  
 
Doelgroep 
Jeugdigen van 6 t/m 12 jaar met ernstige gedragsproblemen voor wie vrijheidsbeperkende- en 
controlerende maatregelen nodig zijn om het gedrag binnen een groep te kunnen hanteren en zodoende 
veiligheid te creëeren voor de jeugdige zelf en de omgeving. 
 
Duur van de plaatsing 
Het uitgangspunt is dat een gesloten plaatsing zo kort als nodig, maar zo lang als noodzakelijk wordt 
opgelegd. De gemiddelde duur van een gesloten plaatsing is 6 maanden. 
 
Beoogd resultaat 

 De ontwikkeling van de jeugdige in drie milieu’s op gang brengen; 
 Hervatten scholing; 

 Vermindering van overprikkeling van de jeugdige vanuit de omgeving en stabiliseren van gedrag; 

 Herstel van het evenwicht in de verhouding tussen draaglast en draagkracht binnen het gezin, 

waarin de jeugdige wordt opgevoed; 

 Er is onderzoek gedaan naar welke omgeving passend is voor de jeugdige op lange termijn qua 

wonen, scholing en vrije tijd; 

 Met de jeugdige, ouders, hun netwerk en hulpverlening een plan gemaakt hoe zij het kind 
blijvend kunnen ondersteunen, zodat zijn of haar ontwikkeling niet stagneert. 

 
Aantal jeugdigen per groep 
10 
 
Tarief  

€ 378,92 

Productcode Jeugd 

43K12 

 


