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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 en zo lang als noodzakelijk opgelegd. Iedere 
jongere in een JeugdzorgPlus instelling krijgt een hulpver-
leningsplan. Hierin kunnen, in het belang van de behan-

In deze factsheet geven we u een beeld van het aantal 
plaatsingen die in de eerste helft van 2017 hebben plaats-
gehad en het aantal unieke jongeren dat is geplaatst in 
een JeugdzorgPlus instelling. De cijfers zijn weergegeven 
per zorggebied en voor Nederland als geheel. Het aantal 
beschikbare plaatsen bij JeugdzorgPlus is beperkt en daar-
om wordt gewerkt met vijf zorggebieden. Elk zorggebied 
kent een aantal JeugdzorgPlus instellingen. In 2017 zijn dit 
de volgende instellingen:

1 Zorggebied Noord-West:
 de provincies Noord-Holland en Utrecht

2 Zorggebied Zuid-West:
 de provincie Zuid-Holland

3 Zorggebied Noord:
 de provincies Friesland, Groningen en Drenthe

4 Zorggebied Oost:
 de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel

5 Zorggebied Zuid:
 de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
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deling, beperkende maatregelen staan. Zo kan bepaald 
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 kin-
derrechter 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 kinder-
rechter kan ook een ‘voorwaardelijke machtiging gesloten 
jeugdhulp’ verlenen waarin voorwaarden staan. Als de 
jongere zich aan de voorwaarden houdt, hoeft hij of zij niet 
(terug) naar de JeugdzorgPlus instelling.

Transferium (Parlan), De Koppeling (Spirit), Intermetzo 
Zeist (Pluryn), Schakenbosch (Jeugdformaat/Ipse de Brug-
ge/De Jutters), Horizon, Wilster (Het Poortje), Wood-
brookers (Jeugdhulp Friesland), De Hoenderloo Groep 
(Pluryn), Intermetzo Eefde (Pluryn), OGH (St. Conrisq 
Groep), Juzt, Bijzonder Jeugdwerk (St. Con risq Groep), 
SJSJ-Almata, SJSJ-Icarus.
Daarnaast zijn er drie landelijke specialisaties: 12- en Zikos 
(Horizon) en Moe der&Kindhuis (Pluryn).

Wat is JeugdzorgPlus

Toelichting op de factsheet

 Vijf zorggebieden
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Gestart wordt met tabellen met gegevens op basis van 
plaatsingen. Daarna komen de tabellen met de gegevens 
op basis van unieke jongeren. Omdat een jongere in de 
rapportageperiode meerdere keren geplaatst kan worden, 
zijn deze cijfers onderling verschillend. Ten slotte wordt 
in de laatste tabel een overzicht gegeven van het aantal 

Hieronder wordt ingezoomd op het aantal plaatsingen in de periode 1 januari t/m 30 juni 2017. Verderop in de facts-
heet wordt ingezoomd op het aantal unieke jongeren die een plaatsing hebben gehad in de eerste helft van 2017.

unieke jongeren dat in de periode 1 januari t/m 30 juni 
2017 een behandeling heeft gekregen. Uit de overige tabel-
len is dit aantal niet af te leiden omdat het daarin om 
instroom c.q. plaatsingsgegevens gaat. Het kan zijn dat zij 
al in zorg waren aan het begin van de rapportageperiode 
en dat zij in de rapportageperiode zijn uitgestroomd.

Leeswijzer
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    Tabel 1: Aantal plaatsingen naar zorggebied van aanmelder

    Tabel 2: Aantal plaatsingen per maand

In tabel 1 is het aantal plaatsingen uitgesplitst naar zorg-
gebied. In totaal hebben in 2017-1 991 plaatsingen plaats-
gehad. Landelijk gezien komt een stijging van het aantal 
plaatsingen naar voren. Ten opzichte van 2014-1 is een 
toename in het aantal plaatsingen in de instellingen 

In tabel 2 is het aantal plaatsingen in de periode 1 januari 
t/m 30 juni 2017 uitgesplitst naar maand. In de eerste 
helft van 2017 zijn in de maand april de minste plaatsingen 
geweest. Het gemiddeld aantal plaatsingen per maand 

JeugdzorgPlus van 15% te zien en t.o.v. 2015-1 een toename 
van 25%. T.o.v. 2016-1 gaat het om een toename van 5%. 
Deze stijging is met name toe te schrijven aan de stijging 
in het aantal plaatsingen van jongeren uit de zorggebie-
den Noord-West en Oost.

lag in de eerste helft van 2017 op 165 plaatsingen, in 2016-1 
was dit gemiddeld 157, in 2015-1 133 en in 2014-1 gemid-
deld 144.

    Totaal 991 944 798 862
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    1 Noord-West

    Naar zorggebied van aanmelder

    4 Oost

    5 Zuid

    2 Zuid-West

    Totaal 2017-1

10 210 30

    3 Noord 0 95 4

7 134 3

2 205 6

25 237 23

44 881 66

Landelijke specialisatie Binnen de regio Buiten de regio

    Tabel 3: Aantal plaatsingen naar soort

    Relatief 2017-1

    Totaal 2016-1

    Relatief 2016-1

    Totaal 2015-1

    Relatief 2015-1

    Totaal 2014-1

    Relatief 2014-1

4%

41

4%

44

6%

25

3%

89%

841

89%

720

90%

763

89%

7%

62

7%

34

4%

70

8%

In tabel 3 is te zien dat het bij het overgrote deel van de 
plaatsingen gaat om een plaatsing binnen het eigen zorg-
gebied. Bij 4% van de plaatsingen gaat het om een plaat-
sing bij een landelijke specialisatie (Zikos, 12- en Moe der&  

Kindhuis) en bij 7% om een plaatsing buiten het eigen zorg-
gebied. Vanuit zorggebied Noord-West vinden relatief ge-
zien veel plaatsingen buiten het eigen zorggebied plaats 
(12%). Er zijn weinig veranderingen t.o.v. eerdere jaren.

    Overplaatsing

    Nieuw

    Naar type plaatsing

    Hernieuwd

    Hernieuwd na onttrekking 1

    Totaal

 129 13%

 591 59%

 124 13%

 577 61%

 100 13%

 511 64%

 153 18%

 510 59%

 225 23%

 46 5%

 186 20%

 57 6%

 167 21%

 20 2%

 199 23%

  

 991  944  798  862 

 2017-1 %  2016-1 %  2015-1 %  2014-1 %

    Tabel 4: Aantal plaatsingen naar type

Toelichting type 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	na	onttrekking:	een	jongere	heeft	zich	onttrokken	als	hij	of	zij	zonder	nadere	toestemming	
 van de zorgaanbieder niet op tijd terugkeert van verlof. Tussen de plaatsing en de hernieuwde plaatsing zit meer 
 dan 2 weken.
•	Hernieuwde	plaatsing	(niet	zijnde	een	onttrekking):	de	jongere	is	eerder	al	geplaatst	geweest	bij	een	
 JeugdzorgPlus  instelling en wordt opnieuw bij een JeugdzorgPlus  instelling geplaatst.

In tabel 4 is te zien dat het overgrote deel van de plaat-
singen een nieuwe plaatsing betreft. Het aantal nieuwe 
plaatsingen fluctueert per jaar in de gerapporteerde  
periodes. Het aantal overplaatsingen is t.o.v. 2014-1 met 

1 Per 1 maart 2015 is gestart met de registratie van hernieuwde plaatsingen na onttrekking.
 Tot die tijd zaten deze hernieuwde plaatsingen in het totaal aantal hernieuwde plaatsingen.

5% afgenomen. De hernieuwde plaatsingen, inclusief de 
hernieuwde plaatsingen na onttrekking, laten echter 
een stijging zien: van 23% in 2014-1 en 2015-1 naar 28% in 
2017-1. 
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In tabel 5 zijn alleen de nieuwe plaatsingen weergegeven. 
Absoluut gezien is het aantal nieuwe plaatsingen toege-
nomen vanaf 2014-1. Te zien is dat de verdeling tussen 
jongens en meisjes in 2017-1 procentueel gezien vergelijk-
baar is met de verdeling jongens en meisjes in 2016-1, 

2015-1 en 2014-1. Qua leeftijdsverdeling is in de afgelopen 
jaren een lichte toename te zien van ingestroomde jon-
geren van 15 en 16 jaar en een lichte afname van jongeren 
tussen de 12 en 14 jaar.

    Jongens

    Geslacht

    Kenmerken van de jongeren

    Meisjes

    Leeftijd

    Jonger dan 12 jaar

    12 - 14 jaar

    15 - 16 jaar

    17 jaar en ouder

    Totaal

 336 57%  319 55%  280 55%  295 58%

 255 43%  258 45%  231 45%  215 42%

 24 4%  22 4%  21 4%  19 4%

 163 28%  164 28%  167 33%  166 33%

 310 52%  290 50%  234 46%  242 47%

 94 16%  101 18%  89 17%  83 16%

 591  577  511  510 

 2017-1 %  2016-1 %  2015-1 %  2014-1 %

    Tabel 5: Aantal nieuwe plaatsingen naar leeftijd en geslacht

In tabel 6 is te zien hoeveel plaatsingen in het vrijwillig 
kader plaatsvinden.2 Vrijwillig kader wil zeggen dat er 
geen sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel 
(OTS/voogdij) of JR-maatregel en ouders het eens zijn 
met opname in een instelling voor gesloten jeugdhulp. 

Hierbij is wel sprake van een machtiging gesloten jeugd-
hulp, die getoetst en bekrachtigd is door de kinderrechter. 
Ten opzichte van 2014-1 is een stijging van het aantal plaat-
singen in het vrijwillig kader te zien van 6%. 

    2015-1

    2014-1

    Jaar

    2016-1

    2017-1

698 151 22%

742 139 19%

810 224 28%

917 228 25%

aantal plaatsingen in vrijwillig kader %

    Tabel 6: Aantal plaatsingen zonder kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel ( = vrijwillig kader )

2 Het aantal plaatsingen in deze tabel verschilt van het aantal plaatsingen weergegeven in eerdere tabellen in deze factsheet, omdat in het 
 Toeleidingssysteem niet altijd aangevinkt is of sprake is van een KB-en/of JR-maatregel of vrijwillig kader. De plaatsingen waarbij dit niet 
 aangevinkt is, zijn in deze tabel niet meegerekend.
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Gegevens 2017 - 1 over unieke jongeren in de JeugdzorgPlus

In de paragraaf hierboven is ingezoomd op het aantal plaatsingen in de periode 1 januari t/m 30 juni 2017. Hieronder 
wordt ingezoomd op het aantal unieke jongeren dat een plaatsing heeft gehad in dezelfde periode. Met een unieke 
jongere wordt bedoeld dat elke jongere één keer is meegeteld uit het bestand dat is gebruikt voor de rapportage- 
periode 1 januari t/m 30 juni 2017, los van of hij in deze periode meerdere plaatsingen heeft gehad. Het totaal aantal 
plaatsingen in 2017-1 is 991 zoals in tabel 1 te zien is. Het aantal unieke jongeren, dat één of meer plaatsingen heeft 
gehad in deze periode, is 852.

    2 Zuid-West

    1 Noord-West

    Zorggebied

    3 Noord

    4 Oost

    5 Zuid

    Totaal uniek

243 250 207 261

196 169 174 184

92 105 92 78

133 102 95 89

188 196 165 146

852 822 733 758

2017-1 2016-1 2015-1 2014-1

    Tabel 7: Aantal unieke jongeren naar zorggebied van aanmelder

In tabel 7 is het aantal unieke jongeren uitgesplitst naar 
zorggebied. Te zien is dat in 2017-1 852 unieke jongeren 
een plaatsing hebben gehad. Ten opzichte van 2016-1 is 
er een toename van 3,6% in het aantal unieke jongeren 
in een instelling JeugdzorgPlus. Deze stijging is met name 

toe te schrijven aan het toegenomen aantal geplaatste 
jongeren vanuit de zorggebieden Noord-West en Oost. 
Ten opzichte van 2015-1 gaat het om een toename van 
16% geplaatste unieke jongeren.

    2 Zuid-West

    1 Noord-West

    Zorggebied

    3 Noord

    4 Oost

    5 Zuid

    Totaal uniek

 153 78%  35 18%  7 4%  0 0%  1 0%  196

 205 84%  35 14%  2 1%  1 0%  0 0%  243

 84 91%  8 9%  0 0%  0 0%  0 0%  92

 123 92%  9 7%  1 1%  0 0%  0 0%  133

 167 89%  17 9%  4 2%  0 0%  0 0%  188

 732 86%  104 12%  14 2%  1 0%  1 0%  852

 1 keer %  2 keer %  3 keer %  4 keer %  5 keer %  totaal

In tabel 8 is te zien dat van alle unieke jongeren er 120 
(104+14+1+1) oftewel 14% daadwerkelijk verantwoordelijk 
is voor het verschil tussen het aantal geplaatste unieke 
jongeren (852) en het aantal plaatsingen van deze unieke 
jongeren (991, zie tabel 1). Het kan hierbij gaan om een 

combinatie van verschillende soorten plaatsingen. Als 
een jongere twee keer is geplaatst, is zijn eerste plaatsing 
in 2017-1 niet per definitie een ‘nieuwe plaatsing’. Het kan 
gaan om twee overplaatsingen, waarbij de ‘nieuwe plaat-
sing’ voor 1 januari 2017 valt.

    Tabel 8: Aantal unieke jongeren naar aantal keer geplaatst en naar zorggebied van aanmelder
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Gegevens 2017 - 1 over jongeren in zorg, uitstroom en doorlooptijden
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal (unieke) jongeren dat in de periode 1 januari t/m 
30 juni 2017 een behandeling heeft gekregen. Uit de overige tabellen is dit aantal niet af te leiden omdat het daarin 
om instroom- c.q. plaatsingsgegevens gaat.

    Aantal jongeren uitgestroomd

    Aantal jongeren in zorg

    

    Gemiddelde doorlooptijd

    Opname < maand

    Opname > jaar

690 696 673 713

1719 1670 1566 1616

7 maanden 7,5 maanden 8 maanden 7,8 maanden

77 ( 11% ) 78 ( 11% ) 45 ( 7% ) 52 ( 7% )

107 ( 16% ) 123 ( 18% ) 122 ( 18% ) 137 ( 19% )

2017-1 2016-1 2015-1 2014-1

    Tabel 9: Jongeren in zorg, uitstroomcijfers en doorlooptijden

In tabel 9 is te zien dat in 2017-1 1719 jongeren in zorg  
hebben gezeten. Van deze jongeren zijn er 690 in deze 
periode uitgestroomd uit de JeugdzorgPlus met een ge-

middelde doorlooptijd van 215 dagen (= 7 maanden). Ten 
opzichte van 2014-1 is de gemiddelde verblijfsduur in 
JeugdzorgPlus met bijna een maand afgenomen. 


