
JeugdzorgPlus

Plaatsings- en uitstroomgegevens 2018

In deze factsheet geven we u een beeld van het aantal 
plaatsingen in JeugdzorgPlus instellingen in 2018, cliënt
gegevens en uitstroomgegevens. 
De cijfers zijn weergegeven per zorggebied en voor Neder
land als geheel. Het aantal beschikbare plaatsen bij Jeugd
zorgPlus is beperkt en daarom wordt gewerkt met vijf zorg
gebieden. Nederland  kent een aantal JeugdzorgPlus instel
lingen: Transferium (Parlan), De Koppeling (Spirit), Pluryn/ 

1 Zorggebied NoordWest:
 de provincies NoordHolland en Utrecht

2 Zorggebied ZuidWest:
 de provincie ZuidHolland

3 Zorggebied Noord:
 de provincies Friesland, Groningen en Drenthe

4 Zorggebied Oost:
 de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel

5 Zorggebied Zuid:
 de provincies Zeeland, NoordBrabant en Limburg

1

3

4

2

5

Intermetzo (Intermetzo Zeist, Intermetzo Eefde en Hoen
derloo), Schakenbosch (Jeugdformaat/Ipse de Brugge/De 
Jutters), Horizon, Wilster (Het Poortje), Woodbrookers 
(Jeugdhulp Friesland), OGH (Conrisq Groep), Juzt, Bijzon
der Jeugdwerk (Conrisq Groep), SJSJAlmata en SJSJIcarus. 
Daarnaast zijn er drie landelijke specialisaties: 12 (Horizon 
Bergse Bos), Zikos (Horizon) en Moeder&Kindhuis (Pluryn).

 Vijf zorggebieden

Gestart wordt met tabellen met gegevens op basis van 
het aantal plaatsingen in de periode 1 januari t/m 31 de
cember 2018. Daarna komen de tabellen met de gegevens 
op basis van unieke jongeren en kenmerken van jongeren 
met een eerste plaatsing. Tot slot worden uitstroomge
gevens getoond van jongeren die uitgestroomd zijn in de 
periode 1 januari t/m 31 december 2018.
Omdat een unieke jongere in de rapportageperiode meer
dere keren geplaatst kan worden, zijn de aantallen plaat

singen en aantallen unieke jongeren onderling verschillend. 
Tot slot wordt gerapporteerd over uitstroomgegevens 
middels een aantal tabellen en grafieken op basis van het 
aantal beëindigde plaatsingen in de periode 1 januari t/m 
31 december 2018.In alle tabellen waar een uitsplitsing in 
zorggebieden is gemaakt, gaat het om het zorggebied 
waarin de plaatsingen zijn aangemeld (naar zorggebied 
van aanmelder). 

Leeswijzer
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    2 ZuidWest

    1 NoordWest

    Zorggebied

    3 Noord

    4 Oost

    5 Zuid

    Totaal

541 442 525 562 459

418 393 423 447 406

176 196 222 213 179

236 219 232 288 291

341 389 422 406 376

1.712 1.639 1.824 1.916 1.711

2014 2015 2016 2017 2018

    Aantal plaatsingen naar zorggebied van aanmelder

Aantal plaatsingen
In onderstaande tabel is te zien dat van 2015 t/m 2017 
sprake was van een toename van het aantal plaatsingen. 
In 2018 is het aantal plaatsingen t.o.v. 2017 met 11% afge
nomen. De afname is met name toe te schrijven aan de 
zorggebieden ZuidWest (afname van 18%) en Noord (af

In onderstaande grafiek is het verloop van het aantal plaatsingen vanuit de zorggebieden goed te zien.

name van 16%). Alleen vanuit zorggebied Oost is het aantal 
plaatsingen t.o.v. 2017 ongeveer gelijk gebleven. Het totaal 
aantal plaatsingen komt overeen met het aantal plaatsin
gen in 2014, het jaar voor de transitie van de jeugdzorg naar 
gemeenten. Toen was het aantal plaatsingen 1.712. 

    Aantal plaatsingen naar zorggebied van aanmelder
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Aantal plaatsingen per maand
In onderstaande grafiek is het aantal plaatsingen per 
maand weergegeven. Te zien is dat het aantal plaatsingen 
per maand in 2018 minder fluctueert dan in eerdere jaren. 
Het gemiddeld aantal plaatsingen per maand lag in 2018 

Aantal plaatsingen naar type 
Het merendeel van de plaatsingen (59%) betreft een nieu
we plaatsing. In 2015 en 2016 lag het percentage nieuwe 

op 142, in 2017 op 160, in 2016 168 en in 2015 op 136. In 2018 
hebben in de maanden februari en december de minste 
plaatsingen plaatsgehad.

plaatsingen een paar procent hoger. De percentages van 
2018 zijn ongeveer gelijk aan de percentages van 2017.

    Aantal plaatsingen per maand
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    Overplaatsing

    Nieuw

 

    Hernieuwd na onttrekking 1

    Hernieuwd

    Totaal

 196 12%

 1.033 63%

 215 12%

 1.141 63%

 277 14%

 1.110 58%

 216 13%

 1.009 59%

  

 410 25%  378 21%

 90 5%  84 4%

 445 23%

 64 4%

 422 25% 

 1.639  1.824  1.916  1.711 

 2015 %  2016 %  2017 %  2018 %

    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	1: een jongere heeft zich onttrokken als hij of zij zonder toestemming niet op 
 tijd terugkeert van bijvoorbeeld 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.

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.
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    2 ZuidWest

    1 NoordWest

    Zorggebied

    3 Noord

    4 Oost

    5 Zuid

    Totaal

TotaalSpoedRegulier

    Aantal plaatsingen naar type machtiging per zorggebied van aanmelder

406 229 56% 177 44%

179 77 43% 102 57%

376 185 49% 191 51%

459 280 61% 179 39%

291 170 58% 121 42%

1.711 941 55% 770 45%

Aantal plaatsingen naar type machtiging 2  
Bij het grootste deel van de plaatsingen is sprake van 
een spoedmachtiging. Vanuit zorggebied ZuidWest is het 

Aantal plaatsingen zonder maatregel
( = vrijwillig kader )  
Plaatsingen kunnen gedaan worden in het vrijwillig en in 
het gedwongen kader. Vrijwillig kader wil zeggen dat ou
ders en/of jongere het eens zijn met opname in een Jeugd
zorgPlus instelling en er geen maatregel kinderbescherming 
of jeugdreclassering door de kinderrechter is uitgesproken. 
Er is wel sprake van een machtiging gesloten jeugdhulp, 
die getoetst en bekrachtigd is door de kinderrechter. 
Het aantal plaatsingen in het vrijwillig kader is afgezet te

percentage spoedmachtigingen het hoogst, namelijk bij 
61% van de plaatsingen. 

gen het totaal aantal plaatsingen vanuit de zorggebieden. 
Het percentage plaatsingen in het vrijwillig kader is vanuit 
de zorggebieden Zuid en Noord het hoogst, namelijk 44% 
en 34%. Dit is bijna twee keer zo hoog als de percentages 
vanuit de andere zorggebieden. Bij de totalen is te zien dat 
het percentage van het aantal plaatsingen in het vrijwillig 
kader toegenomen is van 20% in 2015 naar 25% in 2018. 
In 2014 was het percentage 15%.

2 Per 2018 kan in TLS aangegeven worden of bij een plaatsing sprake is van een reguliere machtiging of van een spoedmachtiging.
 Bij een spoedmachtiging dient de plaatsing binnen 24 uur plaats te vinden.

    2 ZuidWest

    1 NoordWest

    Zorggebied

    3 Noord

    4 Oost

    5 Zuid

    Totaal

2015 2016 2017 2018

    Aantal plaatsingen in vrijwillig kader naar zorggebied van aanmelder

 63 16%

 45 23%

 102 26%

 86 20%

 86 39%

 150 36%

 85 19%

 71 33%

 158 39%

 80 20%

 61 34%

 164 44%

 79 18%

 34 16%

 323 20%

 80 15%

 43 19%

 445 24%

 90 16%

 62 22%

 466 24%

 59 13%

 59 20%

 423 25%
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In onderstaande grafiek is weergegeven welk type maat
regelen de jongeren hadden die in 2018 zijn geplaatst in 

de JeugdzorgPlus. De maatregel jeugdreclassering (JR) kan 
voorkomen tegelijk met één van de andere maatregelen.  

    Aantal plaatsingen naar type maatregel naar zorggebied van aanmelder
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Cliëntgegevens 2018

In de paragraaf hierboven is ingezoomd op het aantal 
plaatsingen in de periode 1 januari t/m 31 december 2018. 
Hieronder wordt ingezoomd op het aantal unieke jonge
ren dat is geplaatst in 2018 en op een aantal kenmerken 
van de jongeren met een nieuwe (eerste) plaatsing. Met 
unieke jongeren wordt hier bedoeld dat elke jongere één 

In 2018 is t.o.v. 2017 sprake van een afname in het aantal 
unieke jongeren (7%) dat een plaatsing in een JeugdzorgPlus 
instelling heeft gehad. De grootste afname is te zien van
uit zorggebieden ZuidWest en Noord, respectievelijk een 

keer is meegeteld, dus los van het aantal plaatsingen van 
deze jongere in de periode. Het aantal plaatsingen in 2018 
was 1.711 zoals in de tabel op pagina 2 te zien is. Het aantal 
unieke jongeren, dat één of meer plaatsingen heeft ge
had in deze periode, is 1.426 zoals hieronder in de tabel te 
zien is. 

afname van 13% en 17%. Het aantal jongeren dat vanuit 
zorggebied Oost een plaatsing heeft gehad is in 2018 na
genoeg gelijk aan het aantal in 2017.

    2 ZuidWest

    1 NoordWest

    Zorggebied

    3 Noord

    4 Oost

    5 Zuid

    Totaal

378 456 445 387

311 331 327 322

165 182 173 143

194 208 251 252

332 341 337 322

1.380 1.518 1.533 1.426

2015 2016 2017 2018

    Aantal unieke jongeren met een plaatsing naar zorggebied van aanmelder



JeugdzorgPlus plaatsings en uitstroomgegevens 2018    blad 6/9

    2 ZuidWest

    1 NoordWest

    Zorggebied

    3 Noord

    4 Oost

    5 Zuid

    Totaal

0,23578252.726

0,15436285.646

0,16198124.298

0,13370278.245

0,17477274.059

0,172.0591.214.974

%In zorg JeugdzorgPlus 2018Jongeren 12  18 jaar

    Aantal unieke jongeren in zorg naar zorggebied van aanmelder

Het aantal 12 tot 18jarigen dat in 2018 voor korte of lan
gere tijd in zorg 3  was in JeugdzorgPlus per zorggebied van 
aanmelder is afgezet tegen het totaal aantal jongeren 
van 12 tot 18 jaar in dat zorggebied. Een zeer klein deel van 
het aantal 12 tot 18jarigen komt in de JeugdzorgPlus terecht. 

Bron: CBS

Het percentage vanuit zorggebied ZuidWest wijkt iets af 
van de percentages van de overige zorggebieden.
Let op: in deze tabel zijn de jongeren jonger dan 12 jaar, die 
in 2018 in zorg zijn geweest bij de JeugdzorgPlus, niet mee
genomen.

Bron: TLS

Het percentage van nieuw geplaatste jongens en het per
centage meisjes is ongeveer hetzelfde in de afgelopen 
jaren. Wat betreft de verdeling van jongeren in leeftijds

groepen zijn kleine fluctuaties te zien. Het grootste deel 
van de jongeren die voor het eerst geplaatst worden in 
JeugdzorgPlus is 15 of 16 jaar.  

    Jongens

    Geslacht

    Kenmerken van de jongeren

    Meisjes

    Leeftijd

    Jonger dan 12 jaar

    12  14 jaar

    15  16 jaar

    17 jaar en ouder

    Totaal

 582 56%  639 56%  636 57%  582 58%

 451 44%  502 44%  474 43%  427 42%

 34 3%  45 4%  51 5%  39 4%

 311 30%  314 28%  320 29%  280 28%

 488 47%  590 52%  568 51%  509 50%

 200 19%  192 17%  171 15%  181 18%

 1.033  1.141  1.110  1.009 

 2015 %  2016 %  2017 %  2018 %

    Aantal jongeren met een nieuwe (eerste) plaatsing naar leeftijd en geslacht

3 Het aantal jongeren in zorg is niet af te leiden van het aantal plaatsingen en het aantal uitgestroomde jongeren.
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Uitstroomgegevens 2018

Jongeren in zorg, uitstroomcijfers en plaatsingsduur
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van 
het aantal jongeren dat in 2018 in zorg was en is uitge
stroomd bij JeugdzorgPlus. Jongeren die in 2018 meerdere 

Plaatsingsduur 
Zoals in de tabel hierboven te zien was, was de gemiddel
de plaatsingsduur in 2018 6,2 maanden. De gemiddelde 
plaatsingsduur vanuit zorggebied ZuidWest was het langst, 

keren zijn uitgestroomd omdat ze meerdere keren zijn ge
plaatst, zijn in het aantal uitgestroomde jongeren maar 
één keer meegeteld.

namelijk 7,4 maanden en vanuit zorggebied Noord het 
kortst, namelijk 4,8 maanden. 

Tussen 1 januari en 31 december 2018 zijn 2.112 jongeren 
voor korte of langere tijd in zorg geweest bij de Jeugd
zorgPlus. In dezelfde periode zijn 1.401 jongeren uitge
stroomd. De gemiddelde plaatsingsduur van deze jonge
ren is gebaseerd op totaal 1.639 beëindigde plaatsingen 
van deze 1.401 jongeren. Ten opzichte van 2015 is de ge
middelde plaatsingsduur met 21 dagen afgenomen (van 
gemiddeld 211 dagen/6,9 maanden naar 190 dagen/6,2 

maanden in 2018). Ten opzichte van 2017 is de plaatsings
duur iets langer geworden (van 181 dagen/6 maanden naar 
190 dagen/6,2 maanden). 
Het percentage van plaatsingen korter dan een maand 
is in vergelijking met 2015 toegenomen, maar t.o.v. 2017 
afgenomen. Het percentage plaatsingen langer dan een 
jaar nam tussen 2015 en 2017 af van 15% naar 11%, maar 
t.o.v. 2017 ligt het percentage weer iets hoger 4. 

    Aantal jongeren uitgestroomd

    Aantal jongeren in zorg

    Aantal beëndigde plaatsingen

    Gemiddelde plaatsingsduur

    Plaatsingsduur < maand

    Plaatsingsduur > jaar 

1.386 1.494 1.491 1.401

2.108 2.233 2.254 2.112

1.671 1.814 1.927 1.669

6,9 maanden 6,5 maanden 6 maanden 6,2 maanden

191 (11%) 272 (15%) 354 (18%) 262 (16%)

245 (15%) 256 (14%) 216 (11%) 214 (13%)

2015 2016 2017 2018

    Jongeren in zorg, uitstroomcijfers en plaatsingsduur

4 In eerdere factsheets werden cijfers over de verblijfsduur van jongeren getoond, die uit de (in december 2018 beëindigde)  Monitor JeugdzorgPlus gehaald 
 werden. Het ging daarbij om de duur van opeenvolgende plaatsingen. De huidige cijfers komen allemaal uit het Toeleidingssysteem. In de tabel wordt de 
 term plaatsingsduur gehanteerd. Dat is net een andere definitie dan in het verleden werd gehanteerd en daarom is vergelijking niet mogelijk.  

    2 ZuidWest

    1 NoordWest

    Zorggebied

    3 Noord

    4 Oost

    5 Zuid

    Totaal

139 106 164 87 7,4 maanden 496

150 94 105 42 5,4 maanden 391

80 47 43 13 4,8 maanden 183

76 58 85 26 6 maanden 245

102 87 119 46 6,4 maanden 354

547 392 516 214 6,2 maanden 1.669

< 3 maanden 3  6 maanden 6  12 maanden > 12 maanden Gemiddeld Beëindigde 
plaatsingen

    Plaatsingsduur naar zorggebied van aanmelder
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    Percentages plaatsingsduur per categorie naar zorggebied van aanmelder

1  NoordWest 2  ZuidWest 3  Noord 4  Oost 5  Zuid

< 3 maanden 3  6 maanden 6  12 maanden > 12 maanden

11%

27%

24%

38%

18%

33%

21%

28%

7%

23%

26%

44%

11%

35%

24%

31%

13%

34%

25%

29%

In de grafiek zijn de percentages per categorie plaatsings
duur weergegeven. Het percentage van plaatsingen lan
ger dan een jaar is vanuit zorggebied ZuidWest het hoogst 

en vanuit zorggebied Noord het laagst. De verschillen in 
percentages tussen zorggebieden zijn het kleinst in de ca
tegorie plaatsingsduur tussen de 3 en 6 maanden.

Reden beëindiging plaatsing JeugdzorgPlus

Er zijn verschillende redenen waarom een plaatsing be
eindigd wordt. In onderstaande tabel wordt dezelfde in
deling gehanteerd als die het CBS gebruikt voor de be
leidsinformatie Jeugd (zie voor uitleg benoemde redenen 

de toelichting van het informatieprotocol beleidsinforma
tie). Bijna driekwart van de plaatsingen wordt volgens plan 
beëindigd.

    Indicatie niet (meer) passend

    Beëindigd volgens plan

    Voortijdig afgesloten: eenzijdig door aanbieder

    Voortijdig afgesloten: eenzijdig door cliënt

    Voortijdig afgesloten: in overeenstemming

    Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden

    Totaal beëindigde plaatsingen 

    Anders

    Niets ingevuld 

34 2%

1.236 74%

38 2%

105 6%

69 4%

108

1.669

4

75

7%

100%

0%

5%

2018 %

    Reden beëindiging Jeugdzorgplus
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JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt 
geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn 
voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behande
ling 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 jon
gere in een JeugdzorgPlus instelling krijgt een hulpverle
ningsplan. Hierin kunnen, in het belang van de behande
ling, 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 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 machtiging gesloten jeugdhulp ver
lenen waarin voorwaarden staan. Als de jongere zich aan 
de voorwaarden houdt, hoeft hij of zij niet (terug) naar 
de JeugdzorgPlus instelling.

Wat JeugdzorgPlus is


