
 

Bijlage  Programma van Eisen 

Functie: Forensische jeugdzorg: inzet van erkende gedragsinterventies gericht op het 

verminderen van de recidive bij schorsing voorlopige hechtenis, voorwaardelijke 

veroordeling of gedragsmaatregel 

Interventie: Treatment Foster Care Oregon (TFCO) 

 

Toegangscriteria 
 

1. Karakteristieken van het kind:  

 

De algemene karakteristieken van de cliënten zijn als volgt: 

 Meisjes en jongens 

 Van 12 tot 18 jaar 

 IQ vanaf 80 (tussen 70 en 80 wordt er gekeken naar de leerbaarheid) 

 Ernstige gedragsproblemen, met inbegrip van delinquent gedrag. 

 

De cliënten verblijven veelal in een JJI en zijn in afwachting van een strafproces, dan wel in 

een jeugdzorgplus instelling op basis van een gesloten machtiging 

 

2. Aard van de problematiek:  

 

De problematiek heeft de volgende kenmerken: 

 Antisociale gedragsproblemen (conduct disorder), met inbegrip van delinquent 

gedrag 

 Gemiddeld tot hoog recidiverisico (op basis van een Persoonlijkheidsonderzoek, 

waaronder inclusief een  WSICPA of uitkomsten van LIJ) 

 Gebrekkige sociale vaardigheden 

 Gebrekkige probleemoplossende vaardigheden 

 Co-morbiditeit met ODD, ADHD, depressief gedrag en psychiatrische (DSM IV - As I) 

problematiek is mogelijk, evenals risicovol alcohol- en drugsgebruik 

 Breuken in onderwijs, structureel spijbelgedrag of verwijderd van school 

 Lage frustratietolerantie 

 Depressieve klachten veroorzaken verlies van belangstelling voor en plezier in allerlei 



activiteiten 

 Een sombere stemming 

 Verstoorde waarneming van sociale informatie 

 Negatieve kernovertuigingen 

 Slechte interpersoonlijke relaties/vriendschappen 

 Afgewezen door pro-sociale leeftijdsgenoten en leerkrachten/trainers/coaches 

 Voortgezette socialisering door deviante leeftijdsgenoten 

 Uithuisplaatsing van de cliënt is geïndiceerd op basis van ontoereikende 

opvoedingsvaardigheden van of verwerping door de ouders/opvoeders, escalaties als 

gevolg van de individuele problematiek van de cliënt, of een combinatie daarvan 

 De cliënten komen bijna allemaal uit gezinnen bij wie het normale functioneren 

bemoeilijkt wordt door verhoogde draaglast/spanningsvelden als armoede, 

(geestelijke) gezondheidsproblemen van de ouders en sociale isolatie. De cliënten 

zijn veelal blootgesteld aan echtscheiding(en) en wisseling(en) van opvoeders, 

lichamelijk en seksueel misbruik, huiselijk geweld en eerdere uithuisplaatsingen 

 Meetinstrument voor instroom is een actueel PO waarin in het algemeen DSM-IV zijn 

opgenomen  

 

3. Onderscheidend vermogen:  

 

 TFCO is op het gebied van alle leefgebieden een intensieve behandeling als 

alternatief voor een plaatsing binnen een  jeugdzorgplus instelling  of een JJI 

 De behandeling vindt plaats in een reële dagelijkse context. De cliënt wordt voor de 

duur van het behandelprogramma uit huis geplaatst en individueel geplaatst in een 

speciaal getraind opvoedgezin. Het gezin wordt ingezet als leer- en oefenterrein voor 

de cliënt en de cliënt gaat naar school en/of werk 

 Het verblijf bij opvoedouders en op school/werk zijn integrale onderdelen van de 

behandeling. De cliënt werkt met behulp van een gedragstrainer, een 

vaardigheidsbegeleider en de opvoedouders aan allerlei sociale en 

probleemoplossende vaardigheden. De cliënt traint en oefent positieve gedragingen 

waardoor hij/zij succesvoller kan functioneren in de thuissituatie, op school en/of 

werk, tijdens vrijetijdsbesteding en in de omgang met volwassenen en 

leeftijdsgenoten. TFCO werkt intensief samen met de school en/of werkgever  

 Gedurende de gehele behandeling zijn er voor de cliënt beperkingen op het gebied 

van internet- en telefoongebruik en omgang met leeftijdsgenoten. Er is in het eerste 

niveau sprake van 24-uurs toezicht. Zo wordt de cliënt gebracht en gehaald van zijn 

dagbesteding en is er altijd een volwassen bij hem/haar aanwezig. Er is sprake van 

een geleidelijke toename van de vrijheden. De programmasupervisor beslist over de 

vrijheden (privileges) en over de overgang naar een volgend niveau afhankelijk van 

de ontwikkeling van vaardigheden en probleemoplossend vermogen van de cliënt  

 De behandeling wordt opgelegd in een gedwongen kader. TFCO is een onderdeel van 

een strafrechtelijk vonnis of er ligt een machtiging gesloten jeugdzorg aan ten 

grondslag. Er is expertise in het werken in een gedwongen kader.  

 



 

 

 

4. Toeleiding:  

 

 Verwijzing vindt plaatst in het kader van een jeugdbeschermings-/ 

jeugdreclasseringmaatregel.  Er is sprake van een gedwongen hulpverleningskader  

ofwel civielrechterlijk in de vorm van een machtiging gesloten jeugdzorg, dan wel in 

het kader van een strafrechtelijk vonnis (waaronder een gedragsbeïnvloedende 

maatregel (GBM),  voorwaardelijke detentie van > 6 maanden, voorwaardelijke PIJ) 

 Verwijzende instanties zijn gecertificeerde instellingen, Raad voor de 

Kinderbescherming, NIFP of OM  

 Het is mogelijk dat er in het kader van een onderzoek een vooraanmelding gedaan 

wordt 

 De aanmelding moet gedaan zijn voorafgaande aan de zitting bij de kinderrechter om 

een gedegen beoordeling en advies te geven over de opnamemogelijkheden binnen 

TFCO. Dit heeft vooral te maken met een beoordeling van de veiligheid en het  

vinden van een geschikt opvoedgezin.  

 

Levering van de zorg 

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

 

 Na aanmelding vindt altijd een persoonlijk intakegesprek met de cliënt plaats. 

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de opvoedouders en het juridisch 

plaatsingskader kan er direct aansluitend op detentie dan wel gesloten 

jeugdzorgplaatsing gestart worden met de behandeling 

 Het streven is een afronding van de aanmeldprocedure binnen drie tot zes  weken.  

  

6. Overbruggingszorg:  

 

 TFCO kent geen overbruggingszorg 

 In de meeste gevallen verblijven cliënten in jeugddetentie dan wel in jeugdzorgplus 

voordat zij bij TFCO geplaatst worden. Zij blijven daar tot plaatsing 

 Indien het strafrechtelijke vonnis dan wel beschikking overbrugging in jeugddetentie 

of jeugdzorgplus instelling niet toestaat zal de verwijzer voor een geschikte 

overbruggingsplaats moeten zorgen. 

 

7. Levering van zorg in geval van urgentie: 

 

 TFCO is niet geschikt voor crisisplaatsingen 

 Het plaatsen van cliënten binnen een regulier gezin vergt niet alleen de nodige 

zorgvuldigheid maar tevens zal er in verband met veiligheidsaspecten een risico-

inventarisatie moeten plaatsvinden. De uitvoerende organisatie zal zich inspannen 



om cliënten zo snel als mogelijk te plaatsen.  

 

Inhoudelijke beschrijving van de zorg 
 

8. Doel van de behandeling:  

 

De behandeling van TFCO kent de volgende doelen: 

 Het verminderen van recidive 

 Het verbeteren van sociale vaardigheden 

 Het verbeteren van probleemoplossend vermogen 

 Het herstellen van onderwijs en verbeteren van schoolvaardigheden (dan wel 

opdoen van werkervaring) 

 Het bevorderen van relatievorming met volwassenen en leeftijdsgenoten 

 Het bevorderen van gepaste vrijetijdsbesteding 

 Een succesvolle terugkeer naar ouders of doorstroming naar zelfstandig (begeleid) 

wonen. 

 

Omdat het antisociale gedrag afneemt, waarbij in de doelgroep van TFCO altijd delinquent 

gedrag is inbegrepen, neemt de kans op recidive af. Voor cliënten is het vanuit een 

ontwikkelingsgericht perspectief daarnaast van belang dat zij op termijn, een diploma en bij 

voorkeur een startkwalificatie halen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.  

 

9. Beschrijving van de behandeling:  

 

 In programma en functiehandleidingen (worden beschikbaar gesteld aan 

uitvoerende organisaties, zijn  niet openbaar) staat beschreven hoe de behandeling 

uitgevoerd dient te worden. In bijlage   staat de behandeling schematisch 

weergegeven. 

 Op hoofdlijnen ziet de behandeling er als volgt uit: 

o De cliënt doorloopt een programma bestaande uit drie niveaus waarin 

opvoedouders elke dag een puntenkaart invullen waarop hij/zij feedback 

krijgt over wat hij/zij goed heeft gedaan en wat er beter kan. Er worden 

punten gegeven en afgenomen met de focus op klein gedrag en haalbare 

stappen en gericht om stimulerend te zijn maar ook duidelijk waar aan 

gewerkt wordt en wat de grenzen zijn. Met die punten verdient de cliënt zijn 

privileges. De privileges zijn aantrekkelijk en stimulerend 

o Elke week heeft de cliënt een sessie met zijn gedragstrainer en een sessie 

met zijn vaardigheidsbegeleider. Sessies vinden plaats in de samenleving en 

zijn gericht op het ondersteunen en trainen van werkdoelen van de cliënt 

o Elke week hebben biologische ouders een trainingssessie die gericht is op 

ondersteunen, helpen en trainen van allerlei opvoedvaardigheden met als 

doel het realiseren van een succesvolle terugkeer bij ouders 

o Cliënten gaan tijdens het programma naar regulier onderwijs. Het 

programma heeft een intensieve samenwerking met school waarbij het 



gedrag en de prestaties gemonitord worden en trainers het leerproces 

ondersteunen. Veel cliënten worden geholpen met het vinden van een 

baant. Ook de setting van een werkkring wordt integraal onderdeel van de 

behandeling. Prestaties worden gemonitord  

 De duur van de behandeling is een maximum van twaalf maanden (waarvan 

maximaal negen maanden in een opvoedgezin en maximaal drie maanden nazorg) 

met daarbij een transparante monitoring van de ontwikkeling van de duur van 

plaatsing en de duur van nazorg met de intentie de duur kort te houden waar dat 

kan. 

 

10. Vorm van de behandeling:  

 

 De cliënt  woont en participeert binnen het gezinsleven van zijn/haar opvoedouders. 

Er wordt per gezin 1 cliënt geplaatst 

 De cliënt heeft één uur in de week een sessie met de gedragstrainer buiten kantoor. 

De sessie is vooral gericht op samen doen. Hij/zij krijgt individueel training gericht op 

de op dat moment actuele werkdoelen. De trainer staat model voor adequate sociale 

en probleemoplossende vaardigheden, maakt gebruik van indirecte en directe 

beïnvloedingstrategieën. Opdrachten worden altijd gegeven door de 

programmasupervisor van het team zodat de trainer in een positieve en 

ondersteunende rol kan blijven zitten 

 De cliënt heeft twee uur in de week een sessie met de vaardigheidsbegeleider. De 

sessie vindt plaats buiten kantoor en is vooral gericht op samen doen. Hij krijgt 

individueel ondersteuning en hulp bij het halen van zijn/haar werkdoel. De 

vaardigheidsbegeleider is inhoudelijk gericht op het ontwikkelen van een adequate 

vrijetijdsbesteding 

 Biologische ouders hebben één keer in de week een trainingssessie op kantoor. De 

training is gericht op het aanleren van opvoedvaardigheden rondom de thema’s 

toezicht, structuur en regels, positieve aanmoediging en bekrachtiging. Door middel 

van huiswerkopdrachten en het gefaseerd opbouwen van huisbezoeken van de cliënt 

worden de biologische ouders begeleidt op de terugkeer van hun zoon/dochter. 

 Er is een methodische rolstratificatie tussen opvoedouders en het programma (zie 

voor meer informatie  par 11),  

 Opvoedouders komen een keer in de week bij elkaar voor een casusoverleg ten 

behoeve van het methodische uitvoering en ondersteuning.  

 

11. Beschrijving zorg:  

 

 De structuur, het dagprogramma en het handelen van de opvoedouders zijn een 

integraal onderdeel van de behandeling. Het opvoedgezin is een leer- en 

oefenterrein voor de cliënt. Er is in het methodische handelen een splitsing 

aangebracht tussen de ondersteunende mentorende en positieve rol (door 

opvoedouders) en de disciplinerende rol (door de programmasupervisor). De 

programmasupervisor is 24/7 beschikbaar om die rol invulling te geven wanneer 



nodig 

 De programmasupervisor is verantwoordelijk voor het rapporteren van 

ontwikkelingen en vorderingen. Bij weglopen, strafrechtelijke overtreding en ernstig 

probleemgedrag is de programmasupervisor verplicht om dit direct te melden aan de 

verwijzende instantie. Consequenties worden na overleg  opgelegd 

 De programmasupervisor werkt samen met de school en de werkgever.  Hij/zij 

wisselt relevante informatie uit en participeert in overleg met de school en heeft zo 

vaak als nodig telefonisch contact met een leerkracht of mentor. De leerkracht vult 

dagelijks de schoolkaart in 

 De cliënt dient bij zijn programmasupervisor toestemming te vragen voor de dingen 

die hij graag wil. De programmasupervisor beslist over onder andere de  plannen met 

betrekking tot vrijetijdsbesteding en zaken met betrekking op school en werk, maar 

ook over consequenties van negatief gedrag of het verkrijgen van privileges, 

activiteiten en omgang met andere volwassenen en vrienden 

 De cliënt krijgt een puntenkaart aan het einde van de dag. Voor de punten die de 

cliënt verdiend heeft kan hij/zij privileges ‘kopen’. Privileges, waaronder ook de 

activiteiten die de cliënt kan ondernemen worden kwalitatief beter naarmate de 

cliënt positieve vorderingen maakt. De cliënt wordt vanuit het behandelprogramma 

gecontroleerd en er wordt toestemming verleend voor de activiteiten die de cliënt 

wil ondernemen onder voorwaarde dat deze controleerbaar zijn 

 De cliënt heeft één uur in de week een sessie met de gedragstrainer buiten kantoor  

 De cliënt heeft twee uur in de week een sessie met de vaardigheidsbegeleider 

 Biologische ouders hebben één keer in de week een trainingssessie op kantoor 

 Er zijn tijdens het behandelprogramma in TFCO naast het opstellen van een 

behandelplan, twee evaluatiemomenten, een evaluatierapport  op het moment dat 

de cliënt van niveau 2 naar niveau 3 (tussentijdse evaluatie) gaat en van niveau 3 

naar een vervolgplek (eindrapport). De doelstellingen en afspraken voor de nazorg 

worden besproken bij beëindiging nazorg  (eind 12e maand na plaatsing)  

 

12. Samenwerking met andere zorgverleners:  

 

 Er wordt voor de reguliere TFCO behandeling niet samengewerkt met andere 

zorgverleners 

 Indien de cliënt voor een specifiek probleem (verslavingszorg, traumabehandeling of 

ondersteunde zorg zoals logopedie) specifieke zorg nodig heeft (die TFCO niet in huis 

heeft) dan is de programmasupervisor van het TFCO verantwoordelijk voor het 

leggen en onderhouden van contacten en het monitoren op voortgang en afspraken. 

Dit zijn namelijk afspraken die horen bij de dagstructuur en vormen onderdeel van 

de behandeling (ook al wordt deze door externe deskundigen gegeven). Het wordt 

als integraal onderdeel opgenomen binnen het programma TFCO van de cliënt 

 Er wordt nauw samengewerkt met de verwijzer tijdens de behandeling. Het einde 

van de behandeling en de nazorg zijn gericht op de ondersteuning van een 

succesvolle transitie naar de vervolgplek.  

 



 

 

Fysieke omgeving waar de behandeling en verblijf plaatsvindt 
 

13. Behandelomgeving:  

 

 Er is sprake van verblijf in een gezinscontext. De cliënt gaat wonen bij opvoedouders. 

De context van het gezin, familie, vrienden, hun huis, de buurt, de dichtstbijzijnde 

school en sportclub worden ingezet als leer- en oefenterrein.  

 

14. Verblijfsomgeving: 

 

 Het verblijf bestaat uit het wonen bij een gezin woonachtig in Nederland. De cliënt 

wordt geplaatst in een open setting namelijk het eigen huis van de opvoedouders 

 Het huis is niet extra beveiligd met camera’s en alarmsystemen , anders dan in een 

normale gezinswoning en heeft ook niet het uiterlijk van een gesloten setting 

  Het huis dient te voldoen aan een aantal veiligheidseisen (indeling en locatie zijn 

passend bij mate van noodzakelijk toezicht en controle op de cliënt, kostbare spullen , 

alcoholische dranken en gevaarlijke chemicaliën  zijn opgeborgen en afgesloten, geld 

en pasjes blijven in beheer van opvoedouders dan wel het programma en er is voor de 

cliënt een eigen kamer. 

  Gedurende de behandeling vinden er vrijheidsbeperkende  maatregelen plaats, zoals 

tas- en jascontrole, kamer doorzoeking, strikt  toezicht van een volwassene, contact  

met vrienden/familie is onderdeel van het programma en wordt afgesproken, 

voorbereid en gemonitord. 

 

Personele inzet 
 

15. Professionals:  

 

 Programmasupervisoren:  hebben een relevante hoge school of academische 

opleiding (in de richting van agogie, pedagogiek, psychologie)  

 Programmasupervisoren hebben 1x in de week werkbegeleiding en 1x in de maand 

een gezamenlijke casuistiekbespreking:  

 Trainers: hebben een relevante hbo-opleiding gevolgd en hebben kennis en ervaring 

met het werken met cliënten en/of gezinssystemen  

 Alle teamleden en werkbegeleiders:  zijn opgeleid door TFC Consultants in Oregon 

(implementatie organisatie gelieerd aan het ontwikkelinstituut Oregon Social 

Learning Centre  OSLC in de Verenigde Staten en het certificeringinstituut Oregon 

Social Learning Centre Community Programms OSLCCP )  

 Alle teamleden hebben 1x in de week een gezamenlijk behandeloverleg en 1x in de 

week individuele werkbegeleiding van de programmasupervisor  

  Opvoedouders hebben geen specifieke vooropleiding. Zij zijn voorafgaand aan de 



plaatsing in de methodiek getraind en ontvangen een continue training ‘on the job’ 

tijdens de behandeling van de cliënt. 

  Opvoedouders hebben 1x in de week een gezamenlijke casusbespreking gericht op 

leren en ondersteuning van elkaar. 

 Op consultbasis is er een kinder- en jeugdpsychiater betrokken.  

 

16. Onderscheidend vermogen:  

 

 TFCO is een specifieke methodiek.  Professionals worden getraind door TFC 

Consultants in Oregon (Verenigde Staten) (website www.TFCO.com). Het 

trainingstraject om criteria met betrekking tot modelcoherent werken duurt 

gemiddeld een jaar. Het trainingstraject bestaat uit een zogeheten ‘preservice 

training’, een training voorafgaande aan de start van de uitvoering en training ‘on 

the job’ 

 ‘Training on the job’ bestaat uit wekelijkse consultatie van de programmasupervisor 

door een consultant van TFCC tot aan de eerste certificering van het team en drie 

tweedaagse face to face bezoeken van een consultant op locatie.   Er wordt 

bandmateriaal bekeken van behandelbesprekingen en opvoedouderoverleggen.  

 Na certificering dient de  uitvoerende organisatie zelf een systeem te hebben van 

continue deskundigheidsbevordering en wekelijkse werkbegeleiding om 

modelintergriteit van de uitvoering te waarborgen. Er zijn dan per kwartaal 

thematrainingen voor alle teamleden.  

 Het TFCO team staat dagelijks in verbinding met elkaar en komen elke week bij 

elkaar voor een behandelbespreking 

 Er wordt dagelijks gemonitord via de PDR (Parent Daily Report) waarin digitaal 

systematisch gegevens verzameld  worden over de ontwikkeling van het gedrag van 

cliënten en er wordt gemonitord op stresssignalen van opvoedouders om preventief  

te kunnen werken 

 Opvoedouders komen wekelijks bij elkaar ter ondersteuning en voor training 

 Na de eerste certificering wordt elk team gehercertificeerd door OSLCCP in Oregon 

(de eerste is twee jaar geldig, de volgende certificeringen zijn drie jaar geldig.  

 

17. Beschikbaarheid personeel:  

 

 De programmasupervisor is 24/7 bereikbaar in verband met methodische 

rolstratificatie en crisisinterventies voor opvoedouders, cliënt en ouders 

 De 24/7 bereikbaarheidsdienst wordt gedeeld met andere methodisch getrainde 

http://www.mtfc.com/


professionals van het TFCO team.  

 

Beëindiging van de zorg 
 

18. Uitstroom:  

 

 Bij het behalen van niveau 3 (tijdens niveau 3 wordt ingezet op voorbereiding van 

transitie) verhuist de cliënt naar zijn vervolgplek: naar ouders of  begeleid zelfstandig 

wonen. Aansluitend start het nazorg traject.  

 

19. Nazorg:  

 

 Na terugplaatsing bij ouders  blijven er twee teamleden wekelijks de cliënt en zijn 

ouders begeleiden als het gaat om een terugplaatsing naar ouders (gedragstrainer en 

de gezinstrainer) voor de duur van drie maanden.  

 Er wordt gezorgd voor een ‘warme’ overdracht door de programmasupervisor  

indien er nog jeugdzorg nodig is 

 De programmasupervisor werkt samen met de verwijzer en voert interventies uit 

daar waar gevraagd en nodig.  

  Indien de cliënt doorstroomt naar begeleid zelfstandig kamer wonen wordt door de 

programmsupervisor de zorg overgedragen naar de betreffende instelling en blijft de 

gedragstrainer de cliënt nog drie maanden ondersteunen. 

 Extra noodzakelijke interventies worden in samenspraak met de verwijzer door de 

programmasupervisor georganiseerd en gecoördineerd 

 Cliënt en ouders kunnen ook na drie maanden nog met vragen een beroep doen op 

het team.  

 

20. Communicatie:  

 

 Bij afsluiting van de behandeling wordt er een evaluatiegesprek georganiseerd 

waarbij de cliënt ouders en verwijzer betrokken zijn. Hier worden afspraken op maat 

gemaakt over de komende drie maanden van zorg inclusief warme overdracht naar 

een andere instelling.  Er is in de maanden daarna telefonisch contact met de 

programmasupervisor, verwijzer en vervolgzorgverlener. 

 Er vindt na de nazorg nog een eindevaluatie plaats.  

  

Kwaliteit, innovatie en transformatie 

 
21. Implementatie kwaliteit:  

 

 Het TFCO team moet aan de kwaliteitseisen voldoen van OSLC (Oregon Social 

Learning Centre) 

 Na de eerste certificering wordt er eerst na twee jaar en daarna om de drie jaar een 



hercertificering afgegeven  

 Er wordt gemonitord op modelcoherent werken door middel van het opnemen en 

evalueren van behandeloverleggen en opvoedouderoverleggen. Wekelijks worden 

alle behandelingen doorgesproken met een opgeleide consultant 

 Dagelijks wordt een PDR over elke cliënt afgenomen bij opvoedouders. Hierdoor 

worden systematisch gegevens verzameld over gedrag, ontwikkeling, stress van 

opvoedouders en worden op basis daarvan zoveel mogelijk preventieve interventies 

ontwikkeld en analyses gemaakt van de werkzame onderdelen van de interventie 

 Meten van resultaten van een gedragsinterventie is integraal onderdeel van de 

uitvoering van de gedragsinterventie. Deze structurele meting van resultaten wordt 

gedaan in de vorm van een Routine Outcome Monitoring (ROM). Een ROM betreft 

een structurele meting van de behandeling die in het kader van de 

gedragsinterventie wordt uitgevoerd. Het houdt onder meer in dat voor en na de 

behandeling relevante uitkomstgegevens over de toestand van de justitiabele 

worden verzameld, met behulp van valide en betrouwbare instrumenten. Een ROM 

kan helpen inzicht te krijgen in de justitiabele, diens problematiek, de uitgevoerde 

behandeling en het resultaat van deze behandeling. De essentie is dat de voortgang 

van elke behandeling wordt gemeten en dat de resultaten op individueel niveau en 

op geaggregeerd niveau beschikbaar zijn. 

 

22. Implementatie klachtenregeling:  

 

 Een klacht kan ingediend worden bij de interne klachtencommissie van de instelling. 

Er worden naar aanleiding van de afhandeling van klachten verbeteracties 

geformuleerd die door de directie geaccrediteerd worden. 

 Cliënten worden voorgelicht over de ondersteuningsmogelijkheden in het kader van 

de klachtenprocedure. 

 

23. Transformatie:  
 

 Kosteneffectief 

Jeugdzorg in Nederland ondergaat grote structurele veranderingen. Het is inmiddels 

duidelijk dat de komende jaren grotere nadruk komt te liggen op kosteneffectiviteit. 

Aangetoonde gedragsverbeteringen na een TFCO behandeling kunnen leiden tot 

maatschappelijke besparingen. Uit analyse blijkt dat de financiële baten van een 

TFCO behandeling twee- tot driemaal groter kunnen zijn dan de investering. De TFCO 

aanpak is maatwerk en behaalt betere gedragsverbeteringen dan de conventionele 

methoden. 

 Eigen kracht  

Uit dit onderzoek blijkt dat de aangetoonde gedragsveranderingen van cliënten die 

een TFCO traject hebben doorlopen, leiden tot forse maatschappelijke besparingen. 

Niet alleen de recidive wordt verminderd door TFCO, maar ook schoolprestaties 

blijken gunstig beïnvloed te worden. De aanwezigheid op school en het  voltooien 

van huiswerk leidt tot het afmaken en behalen van een diploma en de kans op 

betaald werk. De combinatie van een intensieve training van sociale vaardigheden en 



probleemoplossend vermogen draagt bij tot een verbetering van het vermogen tot 

relatievorming en het verbeteren van het functioneren en de participatie in de 

samenleving. Om de resultaten te bestendigen wordt het biologische gezin vanaf de 

start van de behandeling tot maximaal drie maanden na terugkeer in het gezin, 

begeleidt om in de toekomst op eigen kracht goed te kunnen functioneren 

 TFCO in plaats van een gesloten opname 

TFCO kan ingezet worden ter voorkoming van lange gesloten plaatsingen waarbij 

jongeren uit de samenleving gehaald. Het is mogelijk om cliënten een traject te 

bieden waarin cliënten vanuit een gesloten opname snel door kunnen stromen naar 

een behandeling binnen een open setting met het perspectief terug naar huis te 

gaan. Dit betreft de inzet van TFCO als alternatief voor een gesloten behandeling. Dit 

kan al na twee tot acht weken. Het  traject loopt vanuit vrijheidsbeneming 

(JeugdzorgPlus of JJI) snel door naar de vrijheidsbeperking (TFCO) en vervolgens naar 

volledige vrijheid met ondersteuning in de maatschappij (nazorg vanuit TFCO in de 

leefomgeving van de cliënt). Door de expertise en samenwerking binnen de keten te 

benutten wordt het mogelijk om te zorgen voor een effectievere uitstroom vanuit de 

JeugdzorgPlus of JJI.  Dit betreft de inzet van TFCO  om de overgang van gesloten 

behandeling naar (begeleid zelfstandig wonen) succesvoller te laten zijn. Vervolgens 

wordt er gewaarborgd dat de aangeleerde vaardigheden en positieve veranderingen 

van de cliënten behouden blijven in de vervolgplek. 
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