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Wat is JeugdzorgPlus  

 
Er is een categorie jongeren waarvan sprake is van een ernstige ontwikkelbedreiging dat 

onontkoombare hulp noodzakelijk is. Het gaat dan vaak om jongeren met ernstige 

gedragsproblemen in combinatie met een psychische stoornis of licht verstandelijke handicap, die 

onvoldoende bereikbaar zijn voor hulpverlening. Vaak hebben zij al verschillende 

hulpverleningsvormen ervaren en zijn ze het vertrouwen in zichzelf en de hulpverleners 

kwijtgeraakt. Ze sluiten zich mentaal af voor hulpverleners, vluchten in middelengebruik, of 

onttrekken zich fysiek aan behandeling. 

De kinderrechter kan besluiten dat deze jongeren verplichte, intensieve hulp krijgen waarbij een 

periode van gesloten verblijf onderdeel is van de behandeling. De JeugdzorgPlus specialiseert zich in 

deze onontkoombare hulp. 

 
JeugdzorgPlus is erop gericht om jongeren en hun systeem behandelbaar te maken. Het resultaat 

van een behandeling in JeugdzorgPlus is dat:  

 De onontkoombaarheid van de behandeling niet meer nodig is; 

 De ontwikkelbedreiging is bijgestuurd; 

 Er een vervolg opgezet is waarbij de ontwikkelbedreiging verder wordt verminderd. 

Als bovenstaande gerealiseerd is kan een jongere buiten de JeugdzorgPlus verder werken aan zijn of 

haar verdere ontwikkeling. Zo’n traject mag pas eindigen als de jongere weer verantwoord kan 

participeren in de maatschappij. 

 

Factsheetgegevens 2016-1 (1 januari t/m 30 juni 2016) 

 
In deze factsheet geven we u een beeld van het aantal unieke jongeren dat geplaatst is in de 

eerste helft van 2016 in een JeugdzorgPlus instelling en het aantal plaatsingen dat plaats heeft 

gevonden. De tabellen 1 t/m 4 geven een gedetailleerder beeld van de unieke jongeren en de 

tabellen 5 en 6 geven meer inzicht in de plaatsingen. Het verschil tussen unieke jongeren en 

plaatsingen is dat één unieke jongere verantwoordelijk kan zijn voor meerdere plaatsingen. De 

cijfers 2016-1 zijn in de meeste tabellen afgezet tegen de cijfers van 2015-1 en 2014-1.  

 

LET OP: De cijfers in deze factsheet zeggen niets over het totaal aantal jongeren dat in 2016-1 in 

zorg was bij de JeugdzorgPlus instellingen. Het gaat puur om de instroom-/plaatsingscijfers. De 

bezettingsgraad is met deze cijfers ook niet te berekenen.  
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Vijf zorggebieden 

 
Een aantal tabellen die hieronder getoond zijn, zijn verdeeld over zorggebieden. Dat is de 

verdeling die destijds is gemaakt in overleg met VWS en is vastgesteld. Deze indeling ziet er 

landelijk op deze manier uit: 

 
 

De vijf zorggebieden beslaan de volgende provincies: 

De vijf zorggebieden beslaan de volgende provincies: 

I    Noord-West:  Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam, Utrecht 

II   Zuid-West: Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam 

III Noord:   Friesland, Groningen, Drenthe 

IV  Oost:  Flevoland, Gelderland, Overijssel 

V   Zuid:  Noord-Brabant, Zeeland en Limburg 

 

Zorggebied: 
Richtinggevende 
capaciteit 2015 

Capaciteit 2014 Capaciteit 2013 

I   Noord-West 212 272 272 

II Zuid-West 310 378 378 

III Noord 144 144 144 

IV Oost 165 202 202 

V  Zuid 285 294 294 

Specialisatie 46 46 55 

Totaal 1.162 1.336 1.345 

 
Toelichting:  

 De ingekochte capaciteit kan afwijken van de richtinggevende capaciteit; 

 Er zijn 3 landelijke specialisaties nl. Zikos, Moeder & Kindhuis en Horizon 12-. Vanuit het 

hele land kunnen jongeren bij een specialisatie geplaatst worden.    
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Gegevens 2016-1 over unieke jongeren in de JeugdzorgPlus  

Tabel 1: Totaal aantal unieke jongeren en aantal plaatsingen 2016-1 
 

 
 

In deze tabel is weergegeven dat in totaal 822 unieke jongeren in de eerste helft van 2016 

geplaatst zijn in JeugdzorgPlus instellingen. Dit betekent dat elke jongere 1 keer is meegeteld uit het 

bestand dat is gebruikt voor de rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2016. Genoemde 822 

jongeren zijn verantwoordelijk voor 944 plaatsingen1.  Ten opzichte van de eerste helft van 2015 

is een toename van bijna 11% te zien in het aantal unieke jongeren en 15% in het aantal 

plaatsingen in een instelling JeugdzorgPlus.  

Tabel 2: Aantal unieke jongeren en aantal plaatsingen per zorggebied 
 

 
 

In deze tabel is het aantal unieke jongeren en aantal plaatsingen per zorggebied weergegeven. 

Zoals tabel 1 al liet zien is landelijk een toename van het aantal unieke jongeren en aantal 

plaatsingen te zien. Wat in tabel 2 opvalt is dat met name de zorggebieden Zuid en Zuid-West 

verantwoordelijk zijn voor deze toename in het aantal unieke jongeren en aantal plaatsingen.  

Tabel 3: Aantal unieke jongeren naar aantal keer geplaatst per zorggebied 
 

 
 

                                                             
1 Een jongere kan in 2016-1 zowel nieuw geplaatst zijn, als overgeplaatst als hernieuwd. Ook kan het zijn dat een jongere die 

in 2015 nieuw geplaatst is, in de cijfers van 2016 tevoorschijn komt als overgeplaatst of als hernieuwd. 

2016-1 2015-1 2014-1 2016-1 2015-1 2014-1

Totaal 822 733 758 944 798 862

aantal unieke jongeren aantal plaatsingen

Aantal unieke jongeren en plaatsingen naar zorggebied van aanmelder

Zorggebied: aantal plaatsingen

2016-1 2015-1 2014-1 2016-1 2015-1 2014-1

I Noord 105 92 78 119 95 83

II Noord-West 169 174 184 202 194 218

III Oost 102 95 89 112 98 99

IV Zuid 196 165 146 232 183 158

V Zuid-West 250 207 261 279 228 304

Totaal 822 733 758 944 798 862

aantal unieke jongeren

Aantal keer geplaatst naar zorggebied aanmelder

Zorggebied: 1 keer % 2 keer % 3 keer % 4 keer % Totaal

I   Noord-West 91 87% 14 13% 0 0% 0 0% 105

II  Zuid-West 141 83% 23 14% 5 3% 0 0% 169

III Noord 93 91% 8 8% 1 1% 0 0% 102

IV Oost 163 83% 30 15% 3 2% 0 0% 196

V  Zuid 224 90% 24 10% 1 0% 1 0% 250

Totaal uniek 712 87% 99 12% 10 1% 1 0% 822
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Van de unieke jongeren zijn er 110 (99+10+1) oftewel 13% daadwerkelijk verantwoordelijk voor 

het verschil tussen het aantal unieke jongeren en het aantal plaatsingen. Het gaat hierbij om 

nieuwe plaatsingen, hernieuwde plaatsingen, hernieuwde plaatsingen na onttrekking en 

overplaatsingen. Als een jongere 2 keer is geplaatst, is zijn eerste plaatsing in de eerste helft van 

2016 niet per definitie een ‘nieuwe plaatsing’. Het kan gaan om 2 overplaatsingen, waarbij de 

‘nieuwe plaatsing’ voor 1 januari 2016 valt. 

Toelichting soort plaatsingen: 

 Nieuwe plaatsing: de jongere is niet eerder geplaatst geweest in JeugdzorgPlus; 

 Overplaatsing: de jongere wordt direct van de ene JeugdzorgPlus instelling naar de andere 

JeugdzorgPlus instelling geplaatst met in principe eenzelfde machtiging; 

 Hernieuwde plaatsing: de jongere is eerder al geplaatst geweest bij een JeugdzorgPlus 

instelling en wordt enige tijd later weer opnieuw bij een JeugdzorgPlus instelling geplaatst. 

 Hernieuwde plaatsing na onttrekking: Een jongere heeft zich onttrokken als hij of zij 

behoudens nadere toestemming van de zorgaanbieder niet op tijd terugkeert van verlof. 

Tussen de plaatsing en de hernieuwde plaatsing zit meer dan 2 weken. 

 
Tabel 4: Aantal unieke jongeren naar leeftijd en geslacht 

 

 
 

In deze tabel is te zien dat de verdeling tussen jongens en meisjes procentueel gezien 

vergelijkbaar is met de verdeling jongens en meisjes in de eerste helft van 2015. In de eerste helft 

van 2016 zijn procentueel gezien minder jongeren tussen de 12 en 14 jaar geplaatst en meer 

jongeren van 17 jaar en ouder t.o.v. de eerste helft van 2015.  

 

Gegevens 2016-1 over plaatsingen in de JeugdzorgPlus  

Tabel 5: Aantal plaatsingen per maand 

 

 

Kenmerken van de jongeren 2016-1 % 2015-1 % 2014-1 %

Geslacht

Jongens 461 56% 405 55% 437 58%

Meisjes 361 44% 318 45% 321 42%

Leeftijd

< 12 jaar 25 3% 22 3% 22 3%

12-14 jaar 197 24% 203 28% 215 28%

15-16 jaar 416 51% 369 50% 375 50%

≥ 17 jaar 184 22% 139 19% 146 19%

Totaal 822 733 758

Per maand 2016-1 2015-1 2014-1

Januari 150 124 137

Februari 158 119 138

Maart 173 150 152

April 133 125 172

Mei 152 125 137

Juni 178 155 126

Totaal 944 798 862
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Het aantal plaatsingen in JeugdzorgPlus instellingen in 2016-1 is ten opzichte van 2015-1 met 146 

plaatsingen (15%) toegenomen. Dit zegt niets over de opnameduur en de bezettingsgraad. Deze 

gegevens zijn opgenomen in tabel 7. Het landelijke gemiddelde is in 2016-1: 157 plaatsingen per 

maand, in 2015-1: 133 plaatsingen en in 2014-1 144 plaatsingen.  

 

Tabel 6: Kenmerken van de plaatsingen 
 

 
 

In tabel 6 is te zien bij hoeveel plaatsingen het om een nieuwe plaatsing gaat, een overplaatsing of 

een hernieuwde of hernieuwde plaatsing na onttrekking. Van de 944 plaatsingen betreft het 577 

keer een nieuwe plaatsing, 124 keer  een overplaatsing, 187 keer een hernieuwde en 57 keer een 

hernieuwde plaatsing na onttrekking. Ten opzicht van 2014-1 hebben in 2015-1 relatief gezien 

meer ‘nieuwe plaatsingen’ plaatsgevonden en daarentegen minder ‘overplaatsingen’. 

Toelichting soort plaatsingen: 

 Nieuwe plaatsing: de jongere is niet eerder geplaatst geweest in JeugdzorgPlus; 

 Overplaatsing: de jongere wordt direct van de ene JeugdzorgPlus instelling naar de andere 

JeugdzorgPlus instelling geplaatst met in principe eenzelfde machtiging; 

 Hernieuwde plaatsing: de jongere is eerder al geplaatst geweest bij een JeugdzorgPlus 

instelling en wordt enige tijd later weer opnieuw bij een JeugdzorgPlus instelling geplaatst. 

 Hernieuwde plaatsing na onttrekking: Een jongere heeft zich onttrokken als hij of zij 

behoudens nadere toestemming van de zorgaanbieder niet op tijd terugkeert van verlof. 

Tussen de plaatsing en de hernieuwde plaatsing zit meer dan 2 weken. 

 

Tabel 7: Vrijwillige plaatsingen 

 

 
 

In tabel 7 is te zien bij hoeveel plaatsingen het om een vrijwillige plaatsing gaat. In 2012 ging het 

om 7% van de plaatsingen en in de eerste helft van 2016 om 24% van de plaatsingen.  

 

  

Naar type plaatsing 2016-1 % 2015-1 % 2014-1 %

Nieuw 577 61% 511 64% 510 59%

Overplaatsing 124 13% 100 13% 153 18%

Hernieuwd 186 20% 167 21% 199 23%

Hernieuwd na onttrekking 57 6% 20 2%

Totaal 944 798 862

Jaar aantal plaatsingen aantal op vrijwillige basis %

2012 1946 129 7%

2013 1818 241 13%

2014 1712 280 16%

2015 1639 345 21%

2016-1 944 231 24%
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Gegevens 2016-1 over jongeren in zorg, uitstroom en 

doorlooptijden 
 

Tabel 8: Jongeren in zorg, uitstroomcijfers en doorlooptijden 

 

  2016-1 2015-1 

Aantal jongeren in zorg 1670 1566 

Aantal jongeren uitgestroomd 696 jeugdigen 673 jeugdigen 

Gemiddelde doorlooptijd 7,5 mnd     8 mnd 

Opname < maand 78 (11%)   45 (7%) 

Opname > jaar 123 (18%)   122 (18%) 

 

In de eerste helft van 2016 hebben 1670 unieke jongeren in zorg gezeten. Van deze jongeren zijn 

er 696 uitgestroomd uit de JeugdzorgPlus (hierbij gaat het om jongeren die zijn ingestroomd in 

2013 (1%), 2014 (6%), 2015 (58%) of begin 2016 (35%), met een gemiddelde doorlooptijd van 

227 dagen (= 7,46 maanden). Dit betekent dat jongeren opgenomen in de JeugdzorgPlus gemiddeld 

bijna 7,5 maanden in de instelling verbleven. Ongeveer 78 (= 11%) van deze uitgestroomde 

jongeren heeft korter dan een maand in de JeugdzorgPlus instelling verbleven en ongeveer 123 (= 

18%) van deze jongeren heeft langer dan een jaar in de JeugdzorgPlus instelling verbleven. 

 


