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JEUGDHULP IN DE PRAKTIJK

Gesloten
Jeugdzorg
opent deuren

HIER VERVOLGT
GESLOTEN JEUGDZORG OPENT DEUREN

#GroningenGroeitOp, een serie
compacte boekjes, waarin we telkens
een vorm van jeugdhulp uitlichten,
die recent, een beproefde en
bestendige verbetering is gebleken.
Voorbeelden van jeugdhulp uit de
provincie Groningen, in de hoop dat
kennis delen tot navolging leidt.

Over het afbouwen van
de gesloten jeugdzorg
In Groningen bereikt:
Afbouw (gesloten) opvangplekken van 144 (in 2009)
naar 24 (in 2022).
Afname behandelduur van 8 maanden (in 2014) naar
6.5 maanden (in 2020).
Kleinschalige behandeling in groepen van maximaal
4 jongeren.
Open naar buiten, waar dat kan (veilig is).
Samenwerking met gezin en andere instellingen.

•

•
•
•
•

Goede voorbeelden van jeugdhulp
verdienen aandacht. Heb je ook een
goed onderwerp, neem dan contact
op met de redactie:
info@groningengroeitop.nl
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Elly

2006: Samen doen wat werkt

In 2025 zijn er geen instellingen meer voor
gesloten jeugdzorg of ze zijn omgevormd tot
kleinschalige, meer open woonvoorzieningen.
In 2030 zit er geen kind meer opgesloten. Dat is
het streven van staatssecretaris Maarten van Ooijen,
genoteerd in de Volkskrant van 9 juli jongsleden. Groningen
is al een eind op weg en toch: Gesloten Jeugdzorg is de kop
van Jut. Elke (vermeende) misstand is een klap van de hamer
op die kop, waarop alle bellen in de publieke opinie afgaan.
Wat niet in de pers staat is bijvoorbeeld het gegeven dat het
aantal plekken al drastisch is afgenomen. Bij Elker Jeugdhulp
& Onderwijs, die samen met Jeugdhulp Friesland de drie noordelijke provincies bedient, van 144 naar 24 plekken, in grofweg
10 jaar tijd. Niet als excuus bedoeld, zegt Elly Voorintholt
(directeur behandeling en innovatie bij Elker), integendeel:
‘We hebben steeds betere programma’s, opvang en behandeling op maat. Kleinschalig en open naar buiten, wanneer dat
maar enigszins kan. En dat werkt, kijk maar hoeveel minder
plekken we hebben. Tegelijk kunnen we geen garanties geven.
Wij hebben nog niet altijd een passend en sluitend antwoord
op alle hulpvragen van deze jongeren. We weten wel goed
wat niet werkt (alleen opsluiten). Tegelijk kunnen we geen
garanties geven.’ De problemen lijken vooral in de keten te
zitten. Daar waar de schakels niet soepel op elkaar aansluiten.
Een analyse in etappes, aan de hand van Elly, langs een aantal
keerpunten op de levenslijn van de gesloten jeugdzorg.
#GRONINGENGROEITOP GESLOTEN JEUGDZORG OPENT DEUREN

Doen wat werkt was een programma van meerdere instanties
betrokken bij de JeugdzorgPlus, waar voor het eerst naar het
hele gezin werd gekeken. Daarvoor was de hulpverlening in de
justitiële en civielrechtelijke opvang uitsluitend op de jongere
gericht. Sinds 2006 kunnen jongeren bij het Servicepunt
worden aangemeld, door hulpverlenende instellingen, maar ook
door ouders zelf. Het Servicepunt is een samenwerking van
alle betrokken instellingen. Elly: 'Alle kennis en ervaring komen
daar samen en met elkaar leren we steeds meer. Met ouders en
jongeren kijken we wat er nodig is. Wat moet er eerst gebeuren.
Wie kan wat doen. Wat is het
Een crisisplaatsing
perspectief voor de jongere.
betekent dat je
Waar werken we naar toe.’ Een
integrale, systeemgerichte aan
er te laat bij bent.
pak, met het expliciete doel
om gesloten opname te voorkomen. Elly: ‘We proberen zoveel
mogelijk (gesloten) opnames te voorkomen of te verkorten.
Dat lukt steeds vaker en niet een klein beetje. Maar soms
weten we het nog niet. Als een jongere door de politie accuut
wordt opgepakt en opgesloten, bij wijze van spreken van zijn
bed gelicht, en hij komt dan direct bij ons, dan heb je al een
valse start. Een crisisplaatsing betekent dat je er te laat bij bent.
Ouders en jongere schieten in de weerstand; logisch, ze zijn
bang en boos en vragen zich vooral af wat ze moeten doen
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om weer vrij te komen.’ Geen basis voor een samenwerking, die
absoluuut noodzakelijk is voor een geslaagde behandeling, wil
Elly maar zeggen.

Het Servicepunt JeugdzorgPlus is een samenwerkings
verband tussen diverse zorginstellingen. Heb je een vraag over het
zorgaanbod voor een jongere of over aanmelding voor een gesloten
behandeling? Het ServicePunt JeugdzorgPlus is hét startpunt voor
hulpverleners, verwijzers, jongeren en ouders.

2015: Kwaliteit, vooraan in de
keten

Je kunt bij het Servicepunt terecht voor:
-	 Informatie over JeugdzorgPlus én het brede hulpaanbod vanuit diverse
zorginstellingen.
-	 Vragen over een passend hulpaanbod voor jongeren die (mogelijkerwijs)
met JeugdzorgPlus in aanraking komen.
-	 Advies over jongeren die vastlopen thuis, op school en of in de
hulpverlening.
-	 Aanmelding van jongeren die (verder)
in de problemen dreigen te komen.
-	 Informatie over de voorwaardelijke
machtiging.
-	 De organisatie van een zorgoverleg.
-	 Hulp bij een diagnostische
onderbouwing.

Teveel jongeren komen niet via de weg van het Servicepunt
binnen. Dat is jammer, maar begrijpelijk gezien het feit dat case
managers niet vaak te maken krijgen met JeugdzorgPlus. En dus
is blijvend wijzen op het servicepunt belangrijk, vindt Elly. Ze
staat nog steeds achter het idee van de transitie. Sinds 2015 zijn
gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp. Er is veel gebeurd.
Alle wijken en dorpen kennen inmiddels een wijkteam, waar
mensen zich laagdrempelig kunnen melden. Tegelijk werken er
ook jongerenwerkers met een outreachende taak. Ze kennen
de buurt, de mensen, de potentiële probleemjongeren. Elly:
‘Zo noemen we ze niet meer, probleemjongere, en terecht. Het
zijn jongeren en gezinnen met een complexe en meervoudige
hulpvraag. Er zijn altijd meer dingen aan de hand, werkloosheid,
schulden, verslaving, psychiatrie, (opvoed) problemen binnen
het gezin, geen opleiding, …dat, in alle denkbare combinaties.’
De hulpverleners die dichtbij de jongeren staan zijn generalis
ten, ze moeten overal verstand van hebben; maar om goed te
kunnen inschatten wat deze ene specifieke jongere nodig heeft,

Op dit moment zitten in het servicepunt:
VNN (Verslavingszorg, gezinstherapie),
Accare (Jeugdhulp, gezinstherapie), Ambiq
(Jeugdhulp voor jongeren met licht verstandelijke
beperking, gezinstherapie), Elker (Jeugdhulp, gezinstherapie), Wij team
Groningen, Jeugdbescherming Noord Groningen/Drenthe, gesloten
jeugdzorg coördinatoren PC Noord & tot slot Elker (JeugdzorgPlus) als
voorzitter. Zie ook de info onder Servicepunt JeugdzorgPlus op
www.elker.nl.
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heb je kennis nodig uit de specialistische ggz en/of jeugdhulp.
Elly: ‘Idealiter gaat het zo: een hulpverlener loopt samen op
met de jongere en het gezin waar hij of zij uitkomt. Als er even
extra hulp nodig is, dan weet hij dat te regelen. Een psycholoog,
schuldhulpverlening, ondersteuning op school, of verzin maar
iets. De tijdelijk bijgezette hulp werkt en vervolgens kan de jon
gere weer verder, aan de hand van zijn begeleider in de wijk. We
worden er steeds beter in, en tegelijk, juist hier, gaat het nog
te vaak mis. Het ontbreekt aan een goede inschatting van de
hulp die op dat moment nodig is. Dat vraagt om een kwalitatief
goede analyse, een plan vervolgens waarin iedereen betrok
ken is. De juiste ondersteuning om een jongere op de rails te
houden, een plan met
voldoende perspec
De investering in het begin in
tief. Gemeentes gaan
duurdere specialistische kennis
soms te lang door;
betaalt zich later terug.
zetten eerst lichte
hulp in en als het niet
werkt, schakelen ze over naar duurdere specialistische hulp.
Dan is het vaak te laat, schadelijk en duur. Beter kies je voor
een omgekeerde weg, de investering in het begin in duurdere
specialistische kennis betaalt zich later terug. En ja, zo is geld
dat er niet meer is ook een bepalende factor geworden.’ Tijdig
de juiste hulp vinden is zo, door financiële keuzes, meer ideaal
dan werkelijkheid. Elly: ‘Een ideaal, nul plekken, dat op langere
termijn wellicht haalbaar is en in ieder geval een streven dat nu
al kosten bespaart. Ik ben er van overtuigd dat we bij Elker en
#GRONINGENGROEITOP GESLOTEN JEUGDZORG OPENT DEUREN

Jongeren die nu gebruik maken van
JeugdzorgPlus zijn te beschrijven als:
-	 Jongeren met een meervoudige, complexe hulpbehoefte,
waarbij niet één van de problematieken bovenliggend is,
maar sprake is van een combinatie van problemen;
De hulpvraag is niet enkelvoudig, vaak hebben deze jongeren een voor
geschiedenis waarin zij getraumatiseerd zijn geraakt, zelf verschillende
situaties van onveiligheid hebben meegemaakt, soms ook in de zorg.
Combinaties van aanleg en omgevingsfactoren. We zien in de Jeugd
zorgPlus ook jongeren met een licht verstandelijke beperking en vaak
meer dan één psychiatrische diagnose. De hulpvraag richt zich vaak ook
niet op de jongere alleen, maar ook op het (gezins)systeem en/of op de
behoefte aan een passende woonplek.
-	 Waar in meer of mindere mate gebrek is aan beschermende factoren,
zoals: gehechtheid (onvoorwaardelijke steun), veiligheid en perspectief.
-	 De combinatie van factoren zorgt voor ernstige ontregeling inclusief
veiligheidsrisico's bij de jongere zelf en/of de omgeving.
Binnen het netwerk van samenwerkende hulpverleningsinstanties hebben
we nog niet altijd een passend antwoord op alle hulpvragen. De hulpvraag
is veelomvattend, divers en complex en vraagt om een alerte, tijdige reac
tie van alle schakels binnen de keten, een meer fluïde samenwerking.
Bij de doelgroep is de balans tussen de opvoedingstaken en ontwikke
lingstaken zodanig fors en/of langdurig verstoord, dat jongeren in hun
ontwikkeling ernstig worden bedreigd. Het zijn jongeren waarbij het niet
gelukt is om eerder passende hulp te bieden, waardoor plaatsing in een
JeugdzorgPlus instelling noodzakelijk werd. Soms omdat niemand op dat
moment een betere oplossing wist (of nog steeds weet). Soms omdat te
laat de juiste deskundigheid wordt ingezet. We kennen echter allemaal
jongeren die voldoen aan deze beschrijving waarvan gelukkig het aller
grootste deel op een andere manier eerder of zonder gesloten behande
ling geholpen kan worden.
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zeker samen met anderen, steeds beter weten wat we moeten
doen, de juiste behandelingen hebben, weten welke kant we op
moeten. Soms is een TimeOut voldoende of een korte opname,
minder of/of-denken. Specialisten van Elker en andere specia
listische organisaties, veel meer preventief inzetten, als tijdelijke
ondersteuning in de reguliere lijn. Die kennis moet breder in de
keten worden uitgedragen, om tot uitvoering te komen.’

JeugdzorgPlus in cijfers
Maximaal aantal plekken voor gesloten
JeugdzorgPlus in Groningen
144

2020: Normaliseren

24

Bron: Elker
2009

2022

In 2020 is de Justitiële jeugdinrichting in Veenhuizen gesloten.
Het jaar daarvoor ontstond Elker Jeugdhulp & Onderwijs door
onder andere een samenvoeging van Elker met stichting Het
Poortje Jeugdinrichtingen waarin ook Portalis, de onderwijstak,
opgenomen is. Elly: ‘Wij praten hier over de JeugdzorgPlus,
dit zijn niet de jongeren die via justitiële weg in de gesloten
jeugdzorg belanden. Justitieel en civielrechtelijk zijn in 2008 al
gescheiden. Prima en terecht, dat je jongeren uit het criminele
circuit niet in dezelfde setting opvangt, als een jongere die niks
misdaan heeft, maar die bijvoorbeeld wegens suïcidegevaar
tegen zichzelf moet worden beschermd. Tegelijk wil je elke jon
gere en ook zijn gezin bij voorkeur tijdig hulp bieden, voordat ze
in een justitieel traject terechtkomen. Het verschil is ook niet
zwartwit. De ene jongere die een overval heeft gepleegd, wordt
anders beoordeeld dan de andere jongere, die eenzelfde overval
heeft gepleegd. De ene jongen wordt wel gepakt de andere

Gemiddelde duur gesloten behandeling
landelijk
8

8

7,6

6,2

6,5

2019

2020

Bron: Jeugdzorg Nederland
2014

2015

2016

2017

2018

Totaal aantal jongeren in gesloten behandeling
JeugdzorgPlus in Noord-Nederland (Groningen,
Friesland en Drenthe)
143

121

102

93

Bron: Jeugdzorg Nederland
2018

2019

2020

2021
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Wij staan
nu hier

niet. Hij heeft meer behandelmotivatie, een steunend netwerk;
de rechter besluit om welke reden dan ook, dat opname niet de
beste weg is; toeval maakt dat het kwartje de ene of de andere
kant oprolt.’ Elly hoopt dat de Bovenregionale Visie ‘Jeugdhulp
met een Plus’ ervoor zorgt, dat jongeren eerder, met een vrijwil
lige maatregel bij hen komen, vroegtijdig waardoor bijvoorbeeld
ambulante hulp thuis voldoende kan zijn. Dat matched care de
regel wordt. De juiste hulp, op het juiste moment, zo licht als
mogelijk en zo zwaar als nodig, met perspectief voor het ver
volg. ‘Dat is hoe
De ene jongere die een overval heeft
we die laatste
gepleegd, wordt anders beoordeeld
24 plekken ook
dan de andere jongere, die eenzelfde
overbodig ho
pen te maken’,
overval heeft gepleegd.
zegt Elly.
’Wonderlijk als je terugkijkt, dat we deze jongeren, met al hun
problemen, bij elkaar plaatsten in groepen van 12 met 2 bege
leiders. En dan verwachten dat die begeleiders de jongeren
zover kregen, dat ze hun leven weer netjes en zelfstandig zou
den oppakken.’ Jongeren wonen nu, binnen de JeugdzorgPlus
met maximaal 4 jongeren in een groep in een huiselijke setting,
waarbij ze zoveel mogelijkheid vrijheid krijgen. Elly: ‘Binnen en
buiten integreren we zoveel mogelijk. Ze gaan naar een reguliere
school in de eigen stad, als dat kan. Ze gaan naar een thera
peut buiten de locatie als het kan. Ze krijgen een eigen sleutel,
waarmee ze op afspraak, naar binnen en naar buiten kunnen,
als dat kan. Als dat kan, betekent als het veilig wordt geacht.
#GRONINGENGROEITOP GESLOTEN JEUGDZORG OPENT DEUREN

2008

scheiding strafrechtelijke
en civielrechtelijke opvang:
ontstaan JZ+

2019

Het Poortje/Wilster/Portalis
wordt Elker Jeugdhulp &
onderwijs

2015

Jeugdwet: transitie
jeugdzorg

2022

2020

opening KVJJ Elker

2018

Jeugdhulp Friesland
aanbieder JZ+

2006

Doen Wat Werkt

2010
DOK 3

2016

Verbeterd verder

2019

sluiting JJI Veenhuizen
Elker

2021

Bovenregionale visie
JeugdzorgPlus

Voor de samenleving, de mensen die hij (of zij) buiten treft;
voor de jongere zelf, dat hij zichzelf niets aandoet. Veel van
onze jongeren kampen met agressieproblematiek, een heel kort
lontje, zeg maar. Ze kunnen hun emoties nog niet anders uiten.‘
Dus nog even de winst. Vroeger 144 jongeren opgesloten, met
een leven dat zich volledig binnen de muren afspeelde. Nu zijn
er nog 24 jongeren binnen de ‘gesloten’ behandeling, en als het
kan allemaal op school in de stad, soms met een baantje. Maar
ook als buiten eerst nog een stap te ver is, zijn de dingen goed
geregeld. Elly: ‘Je moet jongeren perspectief bieden, een doel
waar ze naartoe kunnen werken. Je kan een jongere niet uit zijn
situatie halen, de bank onder hem vandaan trekken en dan leuk
zeggen: ‘kijk es, daar ben je dan, ga maar lekker zitten, we gaan
met je aan de slag.’ Als er geen bank meer is, is er geen basis.’
12
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En dus staat er Jeugdhulp EN Onderwijs op het bord bij de
ingang van Elker en dus hebben ze goede leraren, ook binnen
de muren van Elker. En dus betekent perspectief ook zicht op
een vervolg na de opname. Elly: ‘We gaan van een gesloten
jeugdzorg naar een
Van een gesloten jeugdzorg naar
“besloten” jeugdzorg,
een “besloten” jeugdzorg
een zo kort mogelijke
behandeling in een
vriendelijke omgeving met een zo stevig mogelijke opvolging
na de behandeling, met de steun die daarvoor nodig is. We zijn
echt ver, maar nog niet klaar; daarvoor moeten we met zoveel
mogelijk partijen praten. Politie, justitie, onderwijs, hulpverle
ning en anderen. Iedereen snapt al lang dat ‘pak-ze-maar-ste
vig-aan’ niet werkt. Complexe en meervoudige problemen zijn
niet simpel op te lossen. Dat vraagt om nauwe samenwerking
binnen de hele keten. Overigens betekent dit ook heel veel
voor het werkplezier van alle medewerkers.’

Elly: ‘Blijft natuurlijk riskant om daar in algemene zin iets over
te zeggen. Het lijkt erop dat we afwijkend gedrag steeds minder
verdragen. Dat ouders zich ook sneller onthand voelen. Dat
we met opvoedingsproblemen, die we vroeger accepteerden
of samen met elkaar in de buurt of binnen de familie oplosten,
sneller bij de huisarts of het wijkteam aankloppen. Een huisarts,
die op zijn beurt geen tijd meer heeft om dit informeel op te
lossen. Misschien eisen we ook teveel van elkaar, van onze kin
deren. Het is pas goed als het perfect is en perfectie dan graag
vandaag geleverd, want voor morgen hebben we geen geduld
meer. En ja, als je met wijkteams hulp dichtbij organiseert kun je
verwachten dat er meer mensen komen. Feit is dat we jongeren
hier steeds jonger zien binnenkomen. Met deze jongeren zijn
er echt dingen goed misgegaan. Dan is het een dure oplossing.
Als je naar de aantallen kijkt, is het een beperkte groep. Maar
zie ons als een brandweer. Het liefst informeer je over hoe je
brand kan voorkomen of kleine brandjes kunt blussen. Omdat
de brandweer aan brandpreventie doet, heb je hem niet vaak
nodig, maar zonder kan je niet. Dan zijn de gevolgen en kosten
ernstiger.’

Brandweer
De kosten van de jeugdhulp stijgen, veel gemeenten boeken
forse overschrijdingen op deze post in de begroting. Met de
transitie is de jeugdhulp dichterbij, in de wijken georganiseerd;
daarmee ook toegankelijker geworden. Een succes, ware het
niet dat de wachtlijsten evenredig toenemen en juist het geld
voor de complexe zorg, achteraan de pijplijn is opgedroogd.

#GRONINGENGROEITOP GESLOTEN JEUGDZORG OPENT DEUREN

Nu: Risico’s afwegen
Waar we een maatschappelijke trend zien om risico’s steeds
meer te willen vermijden, roepen we de problemen daarmee
over onszelf af. Elly: ‘Voorbeeld, waar we vroeger bij een ver
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moeden van een zeer ongezonde thuissituatie in de kramp
schoten en onmiddellijk wilden handelen, soms onmiddellijk de
kinderen uit huis weghaalden, creëerden we nieuwe problemen.
Een kind dat uit huis wordt gehaald, weg uit zijn vertrouwde
omgeving, loopt bijna per definitie een trauma op. Dus maken
we nu, doordat we er meer over weten, een veel meer bewuste
afweging. We kijken opnieuw naar de situatie, heel nauwkeurig.
Hoe veilig is de situatie voor het kind? Wat is er bekend over
het gezin? Wie kent ze? Is er contact, kunnen we met de ouders
in gesprek? Wat kan de schade zijn van uit huis plaatsen? Wat
geeft meer schade, thuis blijven met ondersteuning voor het
gezin of uit
Een kind dat uit huis wordt gehaald,
huisplaatsen? Je
weg uit zijn vertrouwde omgeving,
wilt het goede
loopt bijna per definitie een trauma op.
doen, maar dat
lukt niet zonder
risico te nemen. We weten niet alles van tevoren. Hulpverlening
is maatwerk. Elk kind, elke situatie vraagt om een eigen aanpak.
Soms is het dus beter om te wachten met een definitief besluit.
Wat overigens iets anders is dan passief toekijken, al kan dat op
de buitenwereld zo overkomen. In de JeugdzorgPlus plaatsen
en geïsoleerd behandelen, zonder verder perspectief is zinloos
en bijna altijd schadelijk. Dus werken we al jaren hard aan
betere alternatieven, met succes. Maar je moet eerst opbouwen
dan ombouwen en dan afbouwen in de keten, het liefst zo snel
mogelijk. Al moeten we ook reëel blijven. We kunnen niet altijd
alles oplossen, hoe graag we dat ook zouden willen.”

Nul plekken

We willen het plaatsen van jongeren in de
JeugdzorgPlus terugdringen, het liefst naar nul. We
zijn al ver maar zien ook dat op de weg daar naar toe het
inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen in sommige gevallen van toegevoegde waarde kan zijn voor herstel van veiligheid.
Conform de Bovenregionale Visie* hanteren we (als keten) de volgende
uitgangspunten:
-	 Jongeren groeien zo mogelijk thuis op.
-	 Is thuis opgroeien niet mogelijk dan is er een zo family-based mogelijk
gezinsvervangende woonplek. Zo nodig wordt ondersteuning verleend
om de duurzaamheid van deze woonplek te optimaliseren.
-	 Nabijheid staat voorop. Ambulante jeugdhulp op de woonplek van
de jongere is het uitgangspunt. Als dit niet mogelijk blijkt, wordt een
tijdelijke behandelplek dichtbij gezocht met als doel de jongere zo snel
mogelijk weer naar de woonplek terug te brengen.
-	 De behandeling is gericht op het perspectief van de jongere, dat berust
op een diagnostisch beeld en een goede analyse.
-	 Mogelijkheden tot organiseren van onderwijs/dagbesteding in de nabijheid
-	 De doelgroep vraagt om de inzet van ‘matched care’ en maatwerk.
-	 Kleinschaligheid staat voorop, zowel op de woonplek als op behandel
plekken (residentiële voorzieningen); onder kleinschaligheid verstaan
we: bij voorkeur 4 (maximaal 6) jongeren met een beperkt aantal
hulpverleners. Veiligheid van jongeren en medewerkers staat hierbij
voorop en vormt de ondergrens.
Op dit moment lopen er verschillende ontwikkelingen waarbij we met
elkaar blijven zoeken hoe we met alle kennis in de jeugdhulp die er is
de complexe problemen van de jongeren beter kunnen behandelen
en hun ook bescherming kunnen bieden. (*Uitgangspunten Toekomstvisie
‘Bovenregionale Visie Jeugdhulp met een Plus’, september 2021 //Jeugdhulp
Friesland Elker en de 3 jeugdhulpregio’s Groningen, Friesland en Drenthe)

#GRONINGENGROEITOP GESLOTEN JEUGDZORG OPENT DEUREN
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VERANTWOORDING

COLOFON

#GroningenGroeitOp
...maar niet alles gaat goed. De serie 'Groningen groeit op' wil
laten zien wat er wel goed gaat. Dit tweede deel toont hoe
jeugdhulp zelf opgroeit tot een volwassen zorgdomein. Een
lerend domein met daardoor steeds betere resultaten voor kin
deren en gezinnen. Waar de term gesloten jeugdzorg vaak ne
gatieve beelden oproept, laat Groningen, met in dit geval Elker
voorop, een andere werkelijkheid zien: het gaat steeds beter,
als je naar de feitelijke resultaten kijkt. Tien jaar geleden zaten
144 jongeren in gesloten behandeling. Nu zijn er voor verreweg
de meeste jongeren betere oplossingen en zijn er nog maar 24
plekken voor jongeren die gesloten beginnen en die zo snel
mogelijk in besloten behandeling verder gaan, met bijvoorbeeld
de mogelijkheid gewoon in de stad therapie te volgen. Suc
cessen die mogelijk zijn, door het steeds beter benutten van
bestaande kennis, het volgen en inzetten van nieuw ontwikkel
de inzichten, bewezen effectief. Binnen de JeugdzorgPlus zelf,
maar zeker ook in de samenwerking binnen het lokale netwerk
van jeugdhulp, in de screening en in de ambulante hulp en on
dersteuning. Een doorlopende ontwikkeling, ondersteund door
het Servicepunt in Groningen en het JENN in NoordNederland. 'Gesloten Jeugdzorg opent deuren' luidt de titel
van dit boekje, van 24 naar 0 plekken als haalbaar streven?
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Wil je alle nummers van #GroningenGroeitOp ontvangen,
mail dan met info@groningengroeitop.nl
Heb je zelf een goed voorbeeld van effectieve jeugdhulp,
laat het ons weten via ditzelfde mailadres.
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#GroningenGroeitOp is een serie compacte boekjes over
effectieve vormen van jeugdhulp, met de bedoeling dat
kennis delen tot navolging leidt.
Het tweede deel beschrijft de ontwikkeling van de
JeugdzorgPlus in Groningen, waar afgelopen jaren veel is
bereikt. Het aantal gesloten behandelplekken is fors gedaald,
de behandelduur is sterk afgenomen, groepen zijn kleinschalig.
Opvang, behandeling en begeleiding zijn open en werken
actief toe naar de stap naar buiten (waar dat veilig kan), in
samenwerking met jongere, gezin en andere organisaties;
integraal, op maat en gericht op een duurzaam perspectief.

“Jongeren in de JeugdzorgPlus plaatsen
en geïsoleerd behandelen, zonder verder
perspectief is zinloos en bijna altijd schadelijk.
Dus werken we al jaren hard aan betere
alternatieven, met succes.”
Wil je meer weten over het Servicepunt JeugdzorgPlus neem
dan contact op met Elly Voorintholt, Aike Dreves, Annelies
Tuinstra, Beadyn Boersma, Bernadette Snippe, Ingrid Bierling,
Mieke Inberg, Sanne van der Kleij, Sophie Verbeek, Tjeerd
Grijpma of Dick de Wit.

