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Verlengde pleegzorg | Voortgezette
jeugdhulp 18+
Introductie
Het is al jaren een wens van pleegzorg om de zorg voor jongeren na hun achttiende levensjaar goed te borgen. Het blijkt dat ook na de decentralisatie dit nog niet overal is opgelost. Dat kan ook niet, het is een oud en
bekend probleem. Wel zijn veel gemeenten hiermee volop aan de slag. Er zijn steeds meer gemeenten die in
gesprek gaan en samen met jongeren een doorlopende zorglijn naar de toekomst maken. Zij maken samen met
de jongere en pleegouder een ‘toekomstplan’.

Gemeente beslist over voortgezette jeugdhulp
Ook na hun 18e verjaardag hebben sommige pleegkinderen behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Ze
kunnen tot hun 23e jaar een beroep doen op voortgezette jeugdhulp. Deze is altijd vrijwillig. De gemeente
beslist over voortgezette jeugdhulp.
De pleegzorgbegeleider en/of (gezins)voogd kunnen hierbij helpen. Zolang er sprake is van voortgezette hulp
voor een pleegkind, zorgt de pleegzorgorganisatie voor begeleiding van pleegouders en jongere en een pleegvergoeding voor de pleegouders.
De jeugdhulp eindigt wanneer er geen hulpvraag meer is, wanneer het pleegkind geen hulp meer wil of als de
jongere 23 jaar wordt.

Hervatting jeugdhulp mogelijk
Het kan gebeuren dat een pleegkind zich in eerste instantie prima redt zonder jeugdhulp, maar er toch een
hulpvraag blijkt te ontstaan. Het eerste halfjaar nadat de jongere 18 jaar is geworden, kan hij/zij alsnog hervatting van jeugdhulp aanvragen.
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Geeft Nidos verlengde jeugdhulp?
Op deze vraag is het antwoord: Nee, er zijn geen pleegcontracten voor 18-plussers.

Wel of geen pleegvergoeding voor pleegouders?
Pleegzorg eindigt als het pleegkind 18 jaar wordt. Er is dan geen recht meer op de pleegvergoeding. Krijgt het
pleegkind voortgezette jeugdhulp? Dan heeft de pleegouder wel recht op een pleegvergoeding, onafhankelijk
van het inkomen van het pleegkind.

Omvang jeugdbudget voogdijkosten
Het grootste deel van het jeugdhulpbudget wordt verdeeld over gemeenten op basis van een objectief verdeelmodel. Voor jeugdigen met een voogdijmaatregel óf van 18 jaar en ouder wordt het budget verdeeld op basis
van het zorggebruik in eerdere jaren.
• Omvang jeugdbudget voogdijkosten en 18+ jongeren + FAQ

Tegemoetkomingen gezinnen net over de grens
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft Kamervragen beantwoord over tegemoetkomingen pleegzorg voor gezinnen net over de grens.
• Antwoorden op Kamervragen: Tegemoetkomingen pleegzorg voor gezinnen net over de grens (VWS, maart
2016)

Richtlijn vrijwillig kader | Veldnorm gedwongen kader
Als oplossing voor gezins- en opvoedproblemen kan de gemeente in het vrijwillig kader een pleegzorgplaatsing
aanwijzen. In overleg tussen VNG en Jeugdzorg Nederland is hiervoor een richtlijn opgesteld, die aangepast is aan
de actuele wetgeving. Voor het gedwongen kader is de veldnorm beschikbaar.
• Richtlijn vrijwillig kader (Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente-pleegzorgaanbieders)
• Veldnorm gedwongen kader (Veldnorm netwerkpleegzorg jeugdbescherming-pleegzorgaanbieder

Handreiking Van 18-min naar 18-plus
Om 18-plussers de juiste hulp te bieden hebben gemeenten praktische handvatten nodig. In deze handreiking
van VNG en NJi staat alle informatie bij elkaar. Het NJi ontwikkelde samen met een gemeentelijke werkgroep in
opdracht van de VNG ook een stappenplan en een wettenschema, en verzamelde praktische voorbeelden.
• Handreiking Van 18-min naar 18-plus (VNG, NJi, VWS, VenJ)
• Digitaal dossier: Van jeugd naar volwassenheid (NJi)

Gezinshuizen
Voor jongeren die intensievere zorg nodig hebben, zijn er gezinshuizen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor
een voldoende en passend aanbod van gezinsvormen voor jeugd en ouders in hun gemeente. Onderstaande brochure geeft informatie over gezinshuizen.
• Gezinshuizen: de kracht van het gewone leven (VWS, VenJ, VNG, Present 24x7, Gezinshuis.com, Alliantie Kind
in gezin, NJi, Jeugdzorg Nederland, VNG)

Meer informatie
• Factsheet Pleegzorg na 18 jaar (Jeugdzorg Nederland)
• Factsheet Woonplaatsbeginsel 2016 (VWS, VenJ, VNG) + Stappenplan
Als een jeugdige 18 jaar wordt, is er geen gezagsrelatie meer. In dat geval gaan we uit van het adres van de
jeugdige.
• Informatiekaart leeftijdsgrenzen 18-/18+ (VWS, VenJ, VNG)
Deze kaart is gepubliceerd in 2014, maar de informatie is nog steeds relevant
• www.vng.nl/pleegzorg
• www.vng.nl/18-plussers
• ABC Jeugdhulp
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