
JeugdzorgPlus instroomgegevens 2016

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die 
wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet be-
reikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. 
Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of 
hun omgeving.
JeugdzorgPlus heeft als doel een dusdanige gedragsver-
andering te realiseren dat de jongere weer kan participe-
ren 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 

In deze factsheet geven we u een beeld van het aantal 
unieke jongeren dat in 2016 geplaatst is in een Jeugd-
zorgPlus instelling. De tabellen 1 t/m 4 geven een gedetail-
leerder 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 
meerdere keren geplaatst kan zijn.

De cijfers van een aantal tabellen zijn uitgesplitst naar 
zorggebied. Deze zorggebieden zijn eerder in overleg met 
VWS vastgesteld.

De vijf zorggebieden beslaan de volgende provincies:
1 Noord-West: Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam,  
 Utrecht
2 Zuid-West:
 Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio  
 Rotterdam
3 Noord: Friesland, Groningen, Drenthe
4 Oost: Flevoland, Gelderland, Overijssel
5 Zuid: Noord-Brabant, Zeeland en Limburg

1

3

4

2

5

behandeling, beperkende maatregelen staan. Zo kan be-
paald worden dat een jongere beperkt zijn telefoon of 
andere communicatiemiddelen mag gebruiken.
Een verzoek tot JeugdzorgPlus kan worden ingediend door 
een gemeente, de Raad voor de Kinderbescherming, een 
gecertificeerde instelling of de Officier van Justitie. De 
kinderrechter beslist of een jongere JeugdzorgPlus nodig 
heeft. Als dat zo is, legt de rechter een civiele maatregel 
op en spreekt de ‘machtiging gesloten jeugdhulp’ uit. 
Een kinderrechter kan ook een ‘voorwaardelijke machti-
ging gesloten jeugdhulp’ verlenen waarin voorwaarden 
staan. Als de jongere zich aan de voorwaarden houdt, 
hoeft hij of zij niet (terug) naar de JeugdzorgPlus instelling.

De cijfers 2016 zijn zover mogelijk afgezet tegen eerder 
gepubliceerde cijfers van 2015, 2014 en 2013. 

Let op: In tabel 8 is het aantal jongeren in zorg opgenomen; 
uit de overige tabellen is dit aantal niet af te leiden omdat het 
om instroom- c.q. plaatsingsgegevens gaat.

Wat is JeugdzorgPlus
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 Vijf zorggebieden



In deze tabel is weergegeven dat in totaal 1.518 unieke 
jongeren in 2016 geplaatst zijn in JeugdzorgPlus instellin-
gen. Dit betekent dat elke jongere 1 keer is meegeteld uit 
het bestand dat is gebruikt voor de rapportageperiode 1 
januari t/m 31 december 2016. Genoemde 1.518 jongeren 

In tabel 2 is het aantal unieke jongeren en aantal plaatsin-
gen per zorggebied weergegeven. Zoals tabel 1 al liet zien 
is landelijk een toename van het aantal unieke jongeren 

aantal unieke jongeren

aantal unieke jongeren

aantal plaatsingen

aantal plaatsingen

    1  Noord-West

    zorggebied

    2  Zuid-West

    3  Noord

    4  Oost

    5  Zuid

    totaal

    totaal

    2  Zuid-West

    1  Noord-West

    zorggebied

    3  Noord

    4  Oost

    5  Zuid

    totaal uniek

 2016 2015 2014 2013

 2016 2015 2014 2013

 261 80 %  54 15 %  12 4 %  4 1 %  0 0 %  331

 398 86 %  52 12 %  4 2 %  1 0 %  1 0 %  456

 145 84 %  31 13 %  6 3 %  0 0 %  0 0 %  182

 187 90 %  18 7 %  3 3 %  0 0 %  0 0 %  208

 273 86 %  57 12 %  9 1 %  2 1 %  0 0 %  341

 1264 85 %  212 12 %  34 2 %  8 1 %  1 0 %  1518

 1 keer %  2 keer %  3 keer %  4 keer %  6 keer %  totaal

 331 311 335 326

 456 378 428 509

 182 165 150 165

 208 194 203 197

 341 332 297 306

 1518 1380 1413 1503

 1518 1380 1413 1503

 2016 2015 2014 2013

 2016 2015 2014 2013

 423 393 418 379

 525 442 541 667

 222 196 176 182

 232 219 236 225

 422 389 341 365

 1824 1639 1712 1818

 1824 1639 1712 1818

zijn verantwoordelijk voor 1.824 plaatsingen.* Ten opzichte 
van 2015 is een toename van 10% te zien in het aantal 
unieke jongeren en 11% in het aantal plaatsingen in een 
instelling JeugdzorgPlus.

en aantal plaatsingen te zien. Wat in tabel 2 opvalt is dat 
met name in zorggebied Zuid-West sprake is van een toe-
name in het aantal unieke jongeren en aantal plaatsingen. 

In tabel 3 is te zien dat van de unieke jongeren er 255 
(212+34+8+1) oftewel 15% daadwerkelijk verantwoordelijk 
zijn voor het verschil tussen het aantal unieke jongeren 
en het aantal plaatsingen. Het gaat hierbij om een com-
binatie van de verschillende soorten plaatsingen (zie toe-

lichting). Als een jongere 2 keer is geplaatst, is zijn eerste 
plaatsing in 2016 niet per definitie een ‘nieuwe plaatsing’. 
Het kan gaan om 2 overplaatsingen, waarbij de ‘nieuwe 
plaatsing’ voor 1 januari 2016 valt.

Gegevens 2016 over unieke jongeren in de JeugdzorgPlus
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    Tabel 2: Totaal aantal unieke jongeren en aantal plaatsingen 2016

    Tabel 1: Totaal aantal unieke jongeren en aantal plaatsingen 2016

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

* Een jongere kan in 2016 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 geregistreerd staat als overgeplaatst of als hernieuwd.



 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 machti-
 ging;
•	Hernieuwde	plaatsing:	de	jongere	is	eerder	al	geplaatst	

In tabel 4 is te zien dat de verdeling tussen jongens en 
meisjes procentueel gezien vergelijkbaar is met de ver-
deling jongens en meisjes in 2015, 2014 en 2013. In 2016 

 geweest bij een JeugdzorgPlus instelling en wordt enige 
 tijd later opnieuw bij een JeugdzorgPlus instelling 
 geplaatst.
•	Hernieuwde	plaatsing	na	onttrekking:	Een	jongere	
 heeft zich onttrokken als hij of zij zonder nadere 
 toestemming van de zorgaanbieder niet op tijd terug-
 keert van verlof. Tussen de plaatsing en de hernieuw-
 de plaatsing zit meer dan 2 weken.

zijn procentueel gezien iets minder jongeren tussen de 
12 en 14 jaar geplaatst en iets meer jongeren van 15-16 jaar 
t.o.v. 2015. 
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    jongens

    geslacht

    kenmerken van de jongeren

    meisjes

    leeftijd

    jonger dan 12 jaar

    12 - 14 jaar

    15 - 16 jaar

    17 jaar en ouder

    totaal

 855 56 %  771 56 %  818 58 %  860 57 %

 665 44 %  609 44 %  595 42 %  643 43 %

 47 3 %  36 2 %  39 3 %  50 3 %

 368 24 %  367 27 %  393 28 %  352 24 %

 802 53 %  701 51 %  704 50 %  757 50 %

 301 20 %  276 20 %  277 19 %  344 23 %

 1518  1380  1413  1503 

 2016 %  2015 %  2014 %  2013 %

    Tabel 4: Aantal unieke jongeren naar leeftijd en geslacht

    februari

    januari

    maand

    maart

    april

    mei

    juni

    juli

    augustus

    september

    oktober

    november

    december

    t0taal

159 119 139 163

150 124 137 160

173 150 153 152

133 128 172 185

151 126 137 149

179 158 126 142

156 147 167 173

136 119 124 142

164 142 126 130

134 119 164 160

138 155 136 136

151 152 131 126

1824 1639 1712 1818

2016 2015 2014 2013

    Tabel 5: Aantal plaatsingen per maand

Gegevens 2016 over plaatsingen in de JeugdzorgPlus
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Het aantal plaatsingen in JeugdzorgPlus instellingen in 2016 
is ten opzichte van 2015 met 185 plaatsingen (11%) toege-
nomen. Het landelijke gemiddelde van het aantal plaat-
singen per maand is in 2016 weer terug op het niveau van 

In tabel 6 is te zien bij hoeveel plaatsingen het om een 
nieuwe plaatsing gaat, een overplaatsing, een hernieuw-
de plaatsing of hernieuwde plaatsing na onttrekking. 
Van de 1.824 plaatsingen betreft het 1.141 keer een nieuwe 
plaatsing, 215 keer een overplaatsing, 378 keer een her-
nieuwde en 90 keer een hernieuwde plaatsing na ont-

2013. In 2016 was het gemiddeld aantal plaatsingen 152 en 
in 2013 was dit 151. In 2015 ging het om gemiddeld 136 plaat-
singen en in 2014 om 142. Gegevens over de opnameduur 
en bezettingsgraad zijn opgenomen in tabel 8. 

trekking. Procentueel gezien is in 2016 weinig veranderd 
t.o.v. 2015 en 2014. Vergeleken met 2013 zijn de over-
plaatsingen afgenomen en de hernieuwde plaatsingen 
(inclusief de hernieuwde plaatsingen na onttrekkingen) 
toegenomen.

    overplaatsing

    nieuw

    naar type plaatsing

    hernieuwd

    hernieuwd na onttrekking *

    totaal

 215 12 %

 1141 62 %

 196 12 %

 1033 63 %

 279 16 %

 1045 61 %

 354 19 %

 1088 60 %

 378 21 %

 90 5 %

 410 25 %

  

 388 23 %

  

 376 21 %

  

 1824  1639  1712  1818 

 2016 %  2015 %  2014 %  2013 %

    Tabel 6: Kenmerken van de plaatsingen

In tabel 7 is te zien hoeveel plaatsingen in het vrijwillig 
kader * plaatsvinden. In 2013 ging het om 13% van de plaat-
singen en in 2016 om 25% van de plaatsingen. In 4 jaar tijd 

is bijna een verdubbeling van het aantal plaatsingen in 
het vrijwillig kader te zien. 

    2014

    2013

    jaar

    2015

    2016

1712 280 16 %

1818 241 13 %

1639 345 21 %

1824 457 25 %

aantal plaatsingen aantal in vrijwillig kader %

    Tabel 7: Aantal plaatsingen in vrijwillig kader; zonder jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel

* Vrijwillig kader wil zeggen dat er geen sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel (OTS/voogdij) en ouders zijn het eens met 
opname in een instelling voor gesloten jeugdzorg. Er is wel sprake van een machtiging gesloten jeugdhulp. Het ‘gedwongen kader’ 
betreft zowel civiele maatregelen (OTS/voogdij) als strafmaatregelen (Jeugdreclassering). Bij een machtiging gesloten jeugdhulp is 
alleen sprake van civiele maatregelen.

* In 2016 is gestart met de registratie van hernieuwde plaatsingen na onttrekking.



Gegevens 2016 over jongeren in zorg, uitstroom en doorlooptijden
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    aantal jongeren ingestroomd

    aantal jongeren in zorg

    

    aantal jongeren uitgestroomd

    gemiddelde doorlooptijd

    < maand

    > jaar

1518 1380 1413

2233 2108 2172

1494 1386 1426

7,6 maanden 8 maanden 8 maanden

158 ( 10,6 % ) 114 ( 8,3 % ) 110 ( 7,5 % )

269 ( 18 % ) 271 ( 19,6 % ) 282 ( 19,3 % )

2016 2015 2014

    Tabel 8: Jongeren in zorg, uitstroomcijfers en doorlooptijden

In tabel 8 is te zien dat in 2016 2.233 unieke jongeren in 
zorg hebben gezeten. Van deze jongeren zijn er 1.518 in 
2016 ingestroomd en 1.494 jongeren zijn uitgestroomd 
uit de JeugdzorgPlus met een gemiddelde doorlooptijd 
van 231 dagen (= 7,6 maanden). Dit betekent dat jonge-
ren opgenomen in de JeugdzorgPlus gemiddeld 7,6 maan-

den in de instelling verbleven. Ongeveer 158 (= 11%) van de 
uitgestroomde jongeren verbleef korter dan een maand 
in de JeugdzorgPlus instelling en ongeveer 269 (18%) van de 
jongeren verbleef langer dan een jaar in de JeugdzorgPlus 
instelling.


