
 

Bijlage Programma van Eisen 

Functie: Jeugdzorgplus voor jongeren onder 12 jaar 

 

Toegangscriteria 
 

1. Karakteristieken van het kind:  

De algemene karakteristieken van de cliënten zijn als volgt: 

 Cliënten van 6 tot 12 jaar 

 Jongens en meisjes 

 Verstandelijke vermogens beperkt of normaal 

 Comorbide problematiek: zeer ernstige gedragsproblematiek, vaak in combinatie  

met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Onderliggend: vroegkinderlijk 

trauma en hechtingsproblematiek, verstoorde gewetensontwikkeling 

 Bescherming noodzakelijk voor eigen veiligheid en of de veiligheid van de omgeving 

onder andere door middel van het toepassen van drang en dwang maatregelen 

 Verblijf intramuraal noodzakelijk. 

 

2. Aard van de problematiek:  

 

De problematiek heeft de volgende kenmerken: 

 Aanvang probleem gedrag op zeer  jonge leeftijd; vroege  en toch  al verbrokkelde  

carrière in de jeugdzorg, vaak vroege verwaarlozing, ernstige hechtingsproblematiek, 

vroegkinderlijke traumata 

 Veel comorbiditeit 

 Relatief veel externaliserende gedragsproblemen, die niet door de context kunnen 

worden gecompenseerd of beschermd.  Met risicofactoren op meerdere domeinen 

 individuele kwetsbaarheid, sociaalcognitieve beperking, beperkt weerbaar, basaal 

wantrouwen. 

 Opvoedingsonmacht ouders, foute vriendjes, gezinsproblematiek; relatief meer 

instabiliteit en/of bedreigende gezinssituatie 

 verstandelijke beperking en/of beperkt aanpassingsvermogen 

 

 Relatief meer achterstand in schoolprestatie, falen op school tot geen onderwijs 

volgen 



Het typeringsmodel jeugdzorgplus en de gegevensmonitor jz+ wordt gehanteerd om 

problematiek in kaart te brengen. 

 

3. Onderscheidend vermogen:  

 

 Om deze doelgroep (kinderen en ouders) te kunnen begeleiden en behandelen zijn 

specifieke kennis, competenties en vaardigheden noodzakelijk. Daarnaast zijn er 

specifieke faciliteiten noodzakelijk, welke afwijken van wat aanwezig is inreguliere 

jeugdzorgplus instellingen. De organisatie moet iets bijzonders kunnen 

 Om de kennis, competentie en vaardigheden op te kunnen bouwen is massa en 

variatie in problematiek noodzakelijk. Veel meemaken zorgt ervoor dat meerdere, 

met deze leeftijdcategorie samenhangende, problematieken herkend worden 

 De kinderen krijgen een geïntegreerd zorgonderwijsaanbod in een 

driemilieuvoorziening (wonen in een leefgroep, onderwijs en vrije tijd). De kinderen 

worden opgevoed, begeleid en behandeld. Het leef‐ en leerklimaat is volledig 

afgestemd op de ontwikkelings‐ en behandelbehoeften van 7  tot 12 jarigen. (Er 

wonen geen 12+ kinderen op de leefgroep). Daar waar noodzakelijk is er een 

samenwerking met de kinder‐ en jeugdpsychiatrie. In het opvoeden, begeleiden en 

behandelen staat het verminderen van risico’s en onveiligheid enerzijds en 

anderzijds het leren accepteren van structuur, regels en gezag, het vergroten van de 

mogelijkheden van kinderen en ouders centraal.  

 Er is een voorziening/behandelsetting noodzakelijk die niet standaard aanwezig is bij 

andere instellingen (programma, groepsgrootte, soort gebouw, basisonderwijs, 

kennis van de doelgroep) 

 De methodiek, de  (groeps)gedragsinterventies, de individuele behandelingen en het 

dagprogramma zijn afgestemd op de leeftijd, het niveau  en de problematiek  van de 

kinderen. De kinderen volgen basis onderwijs. 

  

4. Toeleiding:  

 

 Kinderen en jeugdigen komen binnen op indicatie van nu Bureau Jeugdzorg en in de 

toekomst van de gecertificeerde instelling, na beschikking van de kinderrechter met 

een machtiging gesloten jeugdzorg 

 Wanneer kinderen onder de twaalf jaar zijn, wordt er in het toeleidingssysteem 

jeugdzorgplus een aanmelding gemaakt. Jeugdigen onder de twaalf jaar mogen 

buiten het eigen zorggebied bovenregionaal geplaatst worden in de ‘twaalf min’ 

groep van Horizon Jeugdzorg en onderwijs. 

 

Levering van de zorg 

 
5. Termijn waarbinnen, na aanmelding, de behandeling start: 

 

 Het behandelplan wordt binnen zes weken na plaatsing vastgesteld 

 De periode tussen aanmelding en plaatsing verschilt. Dit hangt af van de beschikbare 



capaciteit. Voor crisisplaatsingen wordt indien nodig op korte termijn plaats 

gemaakt.   

  

6. Overbruggingszorg:  

 

 Gezien de specifieke doelgroep probeert Horizon Jeugdzorg en onderwijs de 

overbruggingszorg in de eigen organisatie te bieden, mede door de inzet van 

intercedenten en/of de inzet van medewerkers van de ‘12 min’ groep op de overige 

jeugdzorgplus locaties van Horizon Jeugdzorg en onderwijs. 

 

7. Levering van zorg in geval van urgentie: 

 

 Urgentie waarmee wordt bedoeld in geval van crisis/spoed betekent dat na een 

spoedmachtiging de jeugdige direct wordt opgenomen. Er wordt veiligheid en 

bescherming en een leefomgeving op maat geboden waarin direct gestart wordt met  

het bezweren van de crisis, stabilisatie en het onderzoek naar de in te zetten 

behandeling. 

 

Inhoudelijke beschrijving van de zorg 

 
8. Doel van de behandeling:  

Het doel van de behandeling laat zich gezien de diversiteit en complexiteit van de 

problematiek niet eenvoudig en eenduidig  uitschrijven. 

 Het doel is enerzijds veiligheid en bescherming bieden en anderzijds kinderen te  

stabiliseren en zodanig te behandelen dat het uiteindelijk bestendig op het 

perspectief van het traject (thuis, residentiele voorziening, pleeggezin) kan verbijven, 

waarbij hij/zij een dagbesteding (onderwijs) heeft 

 Hierbij geldt het adagium, zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. 

Integrale trajecten zien daarop toe dat de behandeling vanuit de verschillende disciplines 

(GGZ-LVB en Jeugdzorg) integraal wordt benaderd en ingezet. Het traject start in de 

jeugdzorg plus organisatie waar dwang en drang wordt ingezet, de daaropvolgende fase is 

een meer open setting. Er wordt tussen de verschillende organisaties in de overgangsfases 

nauw samengewerkt en gebruik gemaakt van de expertise van de jeugdzorgplus instellingen 

om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.  

De jeugdzorgplus instelling blijft verantwoordelijk voor het hele traject, totdat de jeugdige op 

zijn perspectief zit. 

 

9. Beschrijving van de behandeling:  

 

De behandeling bestaat uit 3 fases die onderstaand schematisch staan weergegeven: 



 
 Het perspectief van de behandeling wordt beschreven in een individueel trajectplan  

 Om dit perspectief te realiseren worden doelen en resultaten vastgelegd in een 

individueel perspectief plan. Dit is een integraal plan voor zorg en onderwijs. Dit plan 

wordt cyclisch geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld.  

 

 

10. Vorm van de behandeling:  

 

 Het opvoeden, de begeleiding en de behandeling vindt plaats in de klas en op de 

leefgroep, 7 maal 24 uur. Binnen deze context kunnen diverse interventies c.q. 

therapieën worden ingezet. Deze verschillen in omvang, kosten en duur. Gedacht 

kan worden aan MultiDimensionele Familie Therapie, sova, rots en water, et cetera. 

 

 

11. Beschrijving zorg:  

 

 Er is een driemilieuvoorziening , met een geintegreerd zorg- onderwijsaanbod, 

specifiek afgestemd op de doelgroep  ‘12 min’. 

 

12. Samenwerking met andere zorgverleners:  

 

 Er is samenwerking tussen en met de aanbieders van GGZ, LVB en de provinciale zorg 

 In het afsprakenkader zorggebieden zijn  bestuurlijke en organisatorische afspraken 



gemaakt tussen de organisaties jeugdzorgplus 

 In het kader van de trajecten zijn afspraken gemaakt met de ketenpartners om de 

integrale trajecten in samenwerking met de verschillende disciplines vorm te kunnen 

geven. 

 

Fysieke omgeving waar de behandeling en verblijf plaatsvindt 

 
13. Behandelomgeving:  

 

 Er wordt intramurale behandeling geboden binnen de daartoe bij wet aangewezen 

accommodatie jeugdzorgplus 

 Ouders worden actief betrokken bij, en participeren in de behandeling. Dat betekent 

dat onze activiteiten zich verder uitstrekken dan de intramurale setting. 

 

14. Verblijfsomgeving:  

 

 De jeugdzorgplus organisaties (in h et algemeen) bieden de jeugdigen die geplaatst 

worden met een ‘machtiging gesloten jeugdzorg’ verblijf, opvang, behandeling, 

bescherming en beveiliging 

 Alle jeugdzorgplus instellingen voldoen aan het kwaliteitskader gesloten jeugdzorg 

 Op dit moment ontwikkelt de sector veldnormen voor de accommodaties 

jeugdzorgplus. 

 

Personele inzet 
 

15. Professionals:  

 

 De professionals zijn psychiaters, orthopedagogen, vaktherapeuten,  

(gz)psychologen, pedagogisch medewerkers, kinderartsen, 

gezinsbegeleiders/systeemcoaches of docenten 

 Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team (hbo-sph, hbo-v, psycholoog en 

psychiatrisch verpleegkundige). Het team is vooral HBO geschoold. 's Nachts wordt 

gewerkt met een pedagogisch personeel of een verpleegkundige 

 Er wordt veel ingezet op de gezinnen  door gezinsbegeleiders en op indicatie door 

systeemcoaches en mdft therapeuten, netwerkpleeggezinnen. 

 

16. Onderscheidend vermogen:  

 

 De professionals hebben allen kennis, ervaring, vaardigheden en competenties  ten 

aanzien van het onderwijzen, begeleiden en behandelen van kinderen van zes tot 

twaalf jaar. 

 

17. Beschikbaarheid personeel:  



 

 Personeel is gedurende 7 maal 24 uur beschikbaar 

 Een integraal manager heeft in ieder geval 24 uur per dag bereikbare dienst 

 De groepsleiding van het terrein kan worden ingezet bij incidenten/calamiteiten. 

 

Beëindiging van de zorg 

 
18. Uitstroom:  

 

 Het zorgtraject wordt beëindigd wanneer de jeugdige uitstroomt naar zijn 

perspectief 

 Kinderen stromen bij voorkeur uit naar de eigen thuissituatie. Dat lukt niet altijd; dan 

gaan kinderen naar vervolginstelling, gezinshuis of pleeggezin. 

 

19. Nazorg:  

 

 De aard van de nazorg wordt individueel bepaald en kan bestaan uit contact met de 

gezinsbegeleider, mentor, trajectbegeleider of het uitdelen van een strippenkaart 

zodat het kind of de ouders zelf nog een beoep kunnen doen op nazorg. 

 

20. Communicatie:  

 

 Conform een ‘dakpan constructie . Andere zorgverleners worden vroegtijdig - al 

tijdens het verblijf - van de kinderen bij onze organisatie.  

  

Kwaliteit, innovatie en transformatie 

 
21. Implementatie kwaliteit:  

 

 Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de instellingen voor 

Jeugdzorg Plus willen de kwaliteit van de Jeugdzorg Plus stimuleren. Eén van de 

middelen om dit te doen is het realiseren van de monitor jeugdzorgplus  

 Doel van de monitor is om meer inzicht te hebben in:  

o De omvang en samenstelling van de jeugdigen die van JeugdzorgPlus gebruik 

maken 

o De aard en duur van de begeleiding en behandeling van de jeugdigen in 

jeugdzorgplus  

o Het resultaat van de behandeling en begeleiding  

 De monitor jeugdzorgplus wordt opgezet volgens de ROM-methode. ROM staat voor 

Routine Outcome Measurement en is een methode om de geleverde zorg inzichtelijk 

te maken, te evalueren en te verbeteren. Het unieke van ROM is dat voortgang en 

resultaten op cliëntniveau worden gemeten en vastgelegd. Op die manier zijn de 

uitkomsten direct van toepassing in het zorgtaject en kunnen behandelaren en 



groepsleiders waar nodig hun behandeling en begeleiding herijken. 

 

22. Implementatie klachtenregeling:  

 

 Het  bespreken van klachten is opgenomen in een ‘Plan Do Check Act Cyclus’. Tijdens 

een evaluatie met betrokkenen worden de leerpunten benoemd en acties in de lijn 

uitgezet en geborgd.  

 

23. Transformatie:  
 

 Zie hierboven wat betreft de monitor jeugdzorgplus 

 Daarnaast is er een typeringmodel jeugdzorg plus ontwikkeld. Het typeringmodel 

beschrijft de factoren die de problemen in stand houden in een eenduidige taal. Alle 

jeugdigen jeugdzorg plus worden getypeerd. Hiermee wordt vergelijkbaarheid 

gecreëerd en kan worden bezien welke behandeling wordt ingezet en welke (delen) 

van behandeling meer of minder effect sorteert. Er wordt tevens een koppeling met 

trajectbekostiging gemaakt. Er zijn clusters van jeugdigen gekoppeld aan een 

bepaalde kostenspreiding. 

 
 

 

 


