
 
 
  
  
 
 
 
Uitgangspuntennotitie gesloten jeugdhulp ombouw separeerruimten  
 
Deze notitie bevat de uitgangspunten voor de verdeling en besteding van de € 5 mln. die het kabinet 
eenmalig in 2021 ter beschikking heeft gesteld voor de ombouw van separatieruimten in de gesloten 
jeugdhulp en de ontwikkeling en toepassing van het instrument relationele beveiliging.  
 
Verdeling van de middelen 

• De € 5 mln. die het kabinet ter beschikking heeft gesteld wordt toegevoegd aan de specifieke 
uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp. 

• Daartoe past het ministerie de Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 
aan door twee activiteiten toe te voegen aan de Regeling: 

o Ombouw van een separatieruimte naar een kindvriendelijke afzonderingsruimte 
o Relationele beveiliging 

• De verdeling vindt plaats op basis van dezelfde verdeelsleutel waarmee vorig de middelen voor 
de vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp (€ 33,5 mln.) zijn verdeeld. 

• Dat leidt tot de in onderstaande tabel opgenomen verdeling. 
• De coördinerende gemeente van de instelling voor gesloten jeugdhulp kan voor dit bedrag een 

uitkering aanvragen bij het ministerie van VWS ten  
 

 Coördinerende gemeente Uitkering€ 5 mln.  

a.  Groningen € 352.113 
  

b.  Leeuwarden € 160.966 

c.  Castricum € 140.845 

d.  Velsen € 342.052 

e.  Ermelo € 80.483 

f.  Amsterdam € 321.932 

g.  Utrecht € 709.256 

h.  Arnhem € 513.079 

i.  Rotterdam € 1.529.175 

j.  Roosendaal € 316.901 

k.  Roermond  € 533.199 

 
 
  



 
 
  
  
 
Besteding: ombouw separatieruimte  en of relationele beveiliging 
 

• Op basis van de huidige Jeugdwet kunnen instellingen voor gesloten jeugdhulp jeugdigen tijdelijk 
in afzondering plaatsen (separeren). Traditioneel gebeurt dat in een afzonderlijke kleine kale 
prikkelarme ruimte met een minimum aan voorzieningen. 

• De instellingen willen deze repressieve vorm van gedwongen afzonderen niet meer, maar in 
noodsituaties (ernstige agressie of suïcidaliteit) nog wel de mogelijkheid hebben jeugdigen te 
kunnen afzonderen in kindvriendelijke verblijfsruimten.  

• Het kabinet wil met het beschikbaar stellen van € 5 mln. de instellingen voor gesloten jeugdhulp 
in deze beweging ondersteunen. 

• Concreet wil het kabinet de instellingen die nog beschikken en gebruik maken van traditionele 
separeerruimte in staat stellen die te vervangen door een kindvriendelijke verblijfsruimte waar 
jeugdigen tijdelijk afgezonderd kunnen worden die voldoen aan de volgende eisen:  

o Goede daglichttoetreding en verlichting. 
o De ingesloten jeugdige reguleert de daglichttoetreding, de verlichting en de temperatuur 

in de verblijfsruimte en kan gebruikmaken van in die ruimte aanwezige 
mediatoepassingen. 

o In een ruimte aanpalend aan de verblijfsruimte bevindt zich een medewerker van de 
jeugdhulpaanbieder met wie de jeugdige rechtstreeks contact kan hebben indien hij dat 
wenst.  

o Vanuit de verblijfsruimte kan de jeugdige een sanitaire gelegenheid en een toilet 
betreden zonder tussenkomst van medewerkers van de jeugdhulpaanbieder. 

o De wanden, deuren, vloer en het meubilair in de verblijfsruimte zijn letselvoorkomend 
• Indien instellingen aantoonbaar niet meer beschikken over en gebruik maken van een 

traditionele separeerruimten kunnen zij de middelen inzetten voor de verdere ontwikkeling van 
de toepassing van het instrument relationele beveiliging zoals omschreven in hoofdstuk 7.2  van 
het Eindrapport Monitor Kleinschalige Voorziening van de Academische Werkplaats Risicojeugd, 
te vinden op: http://awrj.nl/wp-content/uploads/2020/06/Eindrapport-Monitor-KV-Amsterdam-
AWRJ.pdf 
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Uitgangspunten proces 
 
• De specifieke uitkering wordt uitgekeerd aan de coördinerende gemeenten. Het is niet mogelijk 

om de uitkering aan een samenwerkingsverband of regio uit te keren.  
• De aanbieder maakt voor 1 juni 2022 een plan voor de ombouw van de separeerruimte of de 

ontwikkeling van relationele beveiliging als de aanbieder geen separeerruimte heeft.  
• Zodra de coördinerende gemeente en aanbieder overeenstemming hebben over het plan voor 

de ombouw van de separeerruimte of de ontwikkeling van relationele beveiliging, vraagt de 
aanbieder een subsidie aan bij de gemeente.  

• Indien de coördinerende gemeente en jeugdhulpinstelling niet tot overeenstemming komen over 
de aanwending van de middelen kan bemiddeling door de Jeugdautoriteit worden gevraagd.  

• Gemeenten hebben de taak om tijdig te communiceren met de instelling over de verantwoording 
over de aanwending van de subsidie.  

• Gemeenten rapporteren voor 1 juni 2022 aan VWS over de realisatie van het opstellen van plan 
voor de ombouw van de separeerruimte of de ontwikkeling van relationele beveiliging. Op die 
manier voldoen de gemeenten aan de verantwoordingsplicht uit de SPUK om de minister van 
VWS over de voortgang van de vastgoedtransitie en de activiteiten die hiervoor worden 
ondernomen te informeren.  

• Het overmaken van de door de gemeente verstrekte middelen aan de aanbieders moet uiterlijk 
voor 1 juli 2023 plaatsvinden. Instellingen moeten uiterlijk in 2024 tot aanwending van de 
middelen overgaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 


