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Lars
Leeftijd: 17 jaar
Woont:    bij zijn ouders
School:   gaat niet meer         
                    naar school 
Hobby:    gamen (level 
                    mega-pro)
Problematiek: autisme

Deel 1 kun je lezen in Kwartaalverslag Q1

Wie is Lars? | deel 3 
De datum heeft niet rood omcirkeld op de kalender gestaan. Dat is alleen
nodig met verjaardagen. Toch heeft Lars met spanning uitgekeken naar de
afspraak met de ExpertTafel. Vanochtend is het zover. Zijn jeugdbeschermer
heeft het al meerdere keren uitgelegd, maar Lars wil het nóg een keer horen.
Niet wat, maar wie! 'Wie zijn er allemaal en wat hebben zij over mij te
zeggen?' De jeugdbeschermer legt het nog een keer aan Lars uit. 'Wie? Oké,
jij, je vader en moeder en ik.' Ook zegt ze dat er een voorzitter is en mensen
van instellingen die hem willen helpen. 'Ja en wie zijn dat? ' is de volgende
vraag van Lars. 

'Als het gesprek aan de ExpertTafel begint, verliest Lars 
al snel zijn aandacht.'

'
Als het gesprek aan de ExpertTafel begint, verliest Lars al snel zijn aandacht.
Zijn ouders niet. Zij vertellen heel veel. Zo ook zijn jeugdbeschermer. Zijn
moeder moet zelfs een keer huilen. Gelukkig voor Lars, is het snel klaar. 

De ouders en de jeugdbeschermer ontvangen snel het advies. Daarin staat
dat een plaatsing binnen een groep met strenge regels, waarin vermijden en
ontwijken niet meer mogelijk is, voor verandering van gedrag kan zorgen.  Er
wordt echter ook de nuance gemaakt. Dat dit toch tot escalerend gedrag kan
leiden. Dat hebben ouders wel meegemaakt toen ze de PlayStation weg
wilden halen. Maar Lars gaat dan wel weer naar school en er is behandeling
en hulp. Er wordt geadviseerd dat Lars uit huis moet. De grond zakt weg
onder hun voeten. En dan? Gesloten of toch open? 

*** Het laatste deel over Lars, lees je in kwartaalverslag Q4 ***
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Deel 2 kun je lezen in Kwartaalverslag Q2



Er worden alternatieve hulpvormen ingezet waardoor kinderen (langer) thuis kunnen blijven wonen.
Ook in situaties waar voorheen zou worden overgegaan tot een uithuisplaatsing. Deze ontwikkeling
wordt ingegeven door twee factoren. De eerste is het streven dat ieder kind zo veel mogelijk thuis
opgroeit. De tweede is het gebrek aan passend zorgaanbod. 
Kinderen zijn niet in beeld. Hulpverleners zijn ten gevolge van de coronamaatregelen gedurende
langere tijd niet op huisbezoek geweest als er geen sprake was van een crisissituatie. In dezelfde
periode werden de kinderen niet gezien op school omdat deze gesloten was. Inmiddels is hierin een
versoepeling gaande, maar het is nog steeds relatief eenvoudig om onder de 'bemoeienissen' van de
instanties uit te komen. Het risico ligt op de loer dat kinderen die niet gezien worden van de radar
verdwijnen.  Ook als ze dringend behoefte hebben aan (intensieve) jeugdzorg. 
In de periode van de zomervakantie is vaak een afname zichtbaar van aanvragen voor
uithuisplaatsingen. Dit kan verklaard worden uit een afgenomen druk in de thuissituatie omdat er
minder 'moet'. Ook wordt er minder gezien omdat gezinnen, hulpverleners en leerkrachten op
vakantie zijn. 
Kinderen worden niet meer buiten kantoortijd opgenomen in accommodaties voor JeugdzorgPlus. 
Er staat minder druk op de gezinnen, doordat er ten gevolge van de coronamaatregelen minder
'moet'. Waar het leven van alledag is volgepland met verplichtingen, is rust ontstaan toen deze
wegvielen. De afname van druk kan leiden tot meer ontspanning in de gezinsrelaties en in het
gedrag van kinderen en ouders. Dit kan de situatie in het gezin zo veel goed doen, dat er minder
vraag is naar uithuisplaatsingen van kinderen. 

Minder uithuisplaatsingen? 

Het klinkt hoopvol: een daling van het aantal aanvragen voor opname in een accommodatie voor
JeugdzorgPlus en residentiële jeugdzorg (behandelgroep, woongroep, fasenhuis, et cetera). Deze daling
is ingezet in het tweede kwartaal van 2020 en is vervolgd in het derde kwartaal. Dit zou inderdaad een
hoopvolle ontwikkeling zijn als het land niet al maanden in afzondering verkeerde. Echter sinds het
maatschappelijk leven zich voornamelijk achter de voordeuren afspeelt in plaats van buitenshuis, is het
nog maar de vraag of dit een positieve ontwikkeling is. Niemand weet het antwoord op de vraag waarom
er minder vraag is naar de meest intensieve vormen van jeugdzorg. Wel kan een aantal hypotheses
geformuleerd worden: 

Naast een afname van de uithuisplaatsingen wordt er ook een afname in de vraag naar Ambulante
Spoedhulp (ASH) gesignaleerd. Hiervoor is nog geen duidelijke verklaring maar de bovengenoemde
hypotheses zouden ook kunnen gelden voor de afname van deze vraag.

De hypothesen gaan alle kanten op, van zeer hoopvol naar zeer zorgelijk. We blijven de ontwikkelingen
met belangstelling volgen.

Zorgbemiddeling 
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'Niemand weet het antwoord op de vraag waarom er minder
vraag is naar de meest intensieve vormen van jeugdzorg.'



Zorgbemiddeling 
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7 van de 10 aanmeldingen JeugdzorgPlus is spoed
'Nou en? Wat is er mis met een spoedverzoek?'

Een plaatsing binnen de JeugdzorgPlus is de zwaarste vorm van jeugdhulpverlening. Dat zet je alleen in
als je ervan overtuigd bent dat er geen andere mogelijkheid meer is. Tussen de aanvraag en de plaatsing
op de groep zijn er een hoop mensen bezig om een plaatsing te realiseren. Vaak duurt het tot laat in de
middag voordat een machtiging wordt afgegeven. Ook kan een plaatsing kan ’s avonds moeten
gebeuren. Dat is soms nodig, maar zorgvuldiger is het als de plaatsing van een jongere de tijd en
aandacht krijgt die hij of zij verdient en dat kan beter als we een plaatsing zonder spoed kunnen
realiseren.   

*** In de rapportage  Gesloten Jeugdzorg in de bijlage leggen we uit waarom een spoedplaatsing zoveel tijd
in beslag neemt en geven we  aan wie er allemaal bij betrokken zijn ***
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Altijd een instemmingsverklaring! 
Bij ieder verzoek tot JeugdzorgPlus moet een onafhankelijk
gedragswetenschapper, nog voor de rechter iets beslist, in gesprek
gaan met de jongere. Alleen als de gedragswetenschapper instemt, zal
het verzoek bij de rechter komen. Ook de verzoeken die in de avond of
in het weekend gedaan worden moeten vanaf volgend jaar getoetst
worden voor de rechter besluit of een machtiging afgegeven wordt. 

*** Lees voor meer informatie de rapportage van de Gesloten  
Jeugdzorg in de bijlage ***
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JeugdzorgPlus
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Het Change Lab Jeugdzorg is een initiatief van Martien Kromwijk (expert sociale transities,
voormalig wethouder sociaal domein) wat van harte ondersteund wordt door Leonard Geluk
namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Mariënne Verhoef namens Levvel
(voorheen Spirit en Bascule). Samen hebben zij een groep van 25 experts uit het veld
bijeengebracht. Dat zijn ervaringsdeskundigen, professionals, wetenschappers en
verantwoordelijke bestuurders van diverse organisaties en gemeenten die verbonden zijn
met het vraagstuk rondom de jeugdzorg. In een serie van 3x2 dagen, buigen zij zich over de
vraag:

'Hoe komen we tot een betekenisvolle doorbraak in de 
uitvoeringspraktijk voor de toekomst van de jeugdzorg 
in Nederland?

Houd de website van het Change Lab 
in de gaten voor meer informatie: 
www.changelabjeugdzorg.nl 

JeugdzorgPlus
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Collega Nicoline den Ouden is namens
Jeugdbescherming west onderdeel van het

Change Lab Jeugdzorg



Leeg

Klik hier voor het interview
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ExpertTafels

https://voordejeugd.nl/praktijkvoorbeelden/van-geen-plek-naar-eigen-stek/

