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Samenvatting  

Pluryn / Intermetzo biedt JeugdzorgPlus. Om JeugdzorgPlus ook in de toekomst effectief te blijven 
bieden is het van belang een aantal keuzes te maken. Bij het ontwikkelen van een toekomstscenario 
voor Pluryn / Intermetzo gelden vier kaders:  
• Het kwaliteitskader gesloten jeugdzorg   
• De jeugdwet en de daarmee gepaard gaande transitie  
• Wetenschappelijke inzichten 
• De ervaringen en lessen uit de praktijk 
 
Uit de kaders zijn zeven kansen voor Pluryn / Intermetzo te halen om zich inhoudelijk in de toekomst 
te onderscheiden: 

1. Dicht bij huis:  
Het beste is om hulp te bieden in de eigen leefomgeving waar de jongere oorspronkelijk vandaan 
komt. Dat is ook de plek waar de jongere verder gaat na de geboden hulp. Directe samenwerking 
met het systeem en netwerk van de jongere en met lokale partijen bieden daarbij voordelen. Voor 
Pluryn / Intermetzo is het een kans om zorg dichter bij huis te gaan organiseren. Daarvoor moet 
Pluryn / Intermetzo programma’s voor het begeleiden en/of behandelen van het systeem van de 
jongere verbeteren. Verder is het een kans het aanbod te verruimen met kleinschalige eenheden in 
een normale omgeving in de eigen regio.   
 

2. Maatwerk:  
Hulp op maat en die integraal aanbieden zijn belangrijke doelen van de Jeugdwet. Maatwerk kan 
alleen geboden worden door de jongere en zijn systeem goed te kennen. Daarvoor is meer nodig dan 
een diagnose alleen; daarvoor zijn een uitgebreide anamnese en een goede relatie met de jongere 
noodzakelijk.  Dat kan bijvoorbeeld door een team te creëren dat eerst thuis onderzoek doet. Dit 
team kan dan een op maat gesneden traject maken. Dat traject kan bestaan uit een stuk 
JeugdzorgPlus op een drie milieus terrein, kleinschalig in de wijk en/of soms gewoon thuis. Het 
voorgestelde traject wordt besproken in een multidisciplinair overleg, bij voorkeur in het bijzijn van 
de jongere, het systeem en de rechter. Maatwerk kan ook toegepast worden in de mate van 
vrijheidsbeperking. Daardoor kunnen jongeren met en zonder maatregel samen in een setting 
verblijven waar de setting op zichzelf niet vrijheidsbeperkend is.   
 

3. Trajectzorg:  
In het kwaliteitskader wordt trajectzorg benadrukt als belangrijke verantwoordelijkheid voor 
aanbieders van JeugdzorgPlus. Dit belang wordt door de wetenschap en de praktijk onderstreept. 
Voor Pluryn / Intermetzo ligt hier een kans trajecten aan te bieden waarin JeugdzorgPlus en 
Jeugdzorg naadloos in elkaar overlopen. Dit kan door standaard trajecten van een jaar aan te bieden 
en JeugdzorgPlus daarvan een onderdeel te laten zijn.  
 

4. Kleinschaligheid:  
Zowel in het kwaliteitskader als uit de wetenschap en de praktijk blijkt dat aandacht voor de 
individuele jongere van groot belang is. Er kan alleen voldoende aandacht geboden worden door het 
toepassen van kleinschaligheid.  Kleinere groepen betekent meer aandacht voor het individu. Pluryn 
/ Intermetzo kan dit principe verder ontwikkelen, zowel in woonverband als in het dagprogramma.  
 

5. Doel JeugdzorgPlus is normaliseren:  
De jongeren die in een JeugdzorgPlus instelling geplaatst worden, zijn vaak getraumatiseerd en 
hebben weinig vertrouwen in hulpverleners. Wetenschappelijk is vooral aangetoond dat aandacht, 
systeemgericht werken en oefenen in relaties effectief zijn. Er bestaat geen bewijs dat individuele 
behandeling werkt. Daarom is normaliseren het enige zinvolle doel binnen JeugdzorgPlus.  
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De kans voor Pluryn / Intermetzo is de begeleiders nog beter te maken in het creëren van 
vertrouwensrelaties door bijvoorbeeld traumasensitief te reageren op de jongeren. Andere kansen 
liggen op het vlak van bio-feedback over het eigen lichaam en de inzet van ‘normale’ ervaringen in 
het sociale leven.  
 

6. Landelijk aanbod is hoog-specialistisch:  
Pluryn / Intermetzo heeft een landelijke achterwacht functie. Wanneer jongeren verwezen worden 
voor deze landelijke achterwacht, betreft het hoog-specialistisch aanbod voor een kleine groep 
jongeren. Daarin wordt bijvoorbeeld SMARAGD (High Intensie Care), hulp voor slachtoffers van 
mensenhandel en hulp voor minderjarige moeders geboden tegen een hogere prijs dan de ‘normale’ 
JeugdzorgPlus.  
 

7. Pluryn / Intermetzo als expert:  
Pluryn / Intermetzo is expert in de begeleiding van complexe jongeren en complexe systemen. 
Daarom biedt Pluryn / Intermetzo haar expertise ook aan als scholingsaanbod, adviseert Pluryn / 
Intermetzo bij de aanpak van complexe jongeren en systemen en doet Pluryn / Intermetzo ook in 
opdracht onderzoek naar effectieve mogelijkheden. 
 

Toekomstscenario Pluryn / Intermetzo 
In het adviesrapport zijn meerdere scenario’s beschreven die passen bij de genoemde kansen. De 
directie van Pluryn / Intermetzo heeft gekozen voor het scenario waarbij regionale terreinen worden 
gecombineerd met kleine eenheden in normale wijken. Op de terreinen is sprake van een compleet 
aanbod, zowel gesloten als open jeugdzorg. Ook is onderwijs en dagprogramma aanwezig op alle 
niveaus. De terreinen vormen een gemeenschap voor de jongeren waarin zij leven, leren en zich 
ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt in het gezin van herkomst en het netwerk van de jongere intensieve 
begeleiding geboden om voor de jongere een stabiele plek te kunnen zijn na zijn verblijf op het 
terrein. Het is mogelijk voor het gezin om naar de jongere toe te komen om een tijdje samen met de 
jongere in zijn gemeenschap te verblijven. Ook kan een gezin opgenomen worden voor korte duur, 
bijvoorbeeld een weekend of meerdere weekenden. In de gemeenschap krijgt de jongere intensief 
begeleiding doordat hij in een kleine groep verblijft van maximaal vier tot zes jongeren.  
 
Om goede trajectzorg in de regio te bieden worden in alle regio’s waar Pluryn / Intermetzo 
contracten heeft kleinschalige eenheden opgezet. Daar kunnen jongeren terecht die de 
competenties hebben om in de wijk te  wonen, naar school te gaan en vrije tijd in te vullen. Deze 
eenheden zijn goed geïntegreerd in de buurt. Ze zijn bedoeld voor jongeren met en zonder een 
gesloten machtiging. De jongeren die verder zijn in hun ontwikkeling, krijgen een belangrijke rol als 
ervaringsdeskundigen voor de jongeren die net beginnen. Met lokale aanbieders van onderwijs, zorg 
en vrije tijd worden goede en structurele afspraken gemaakt om deze groep jongeren een veilige en 
uitdagende omgeving te bieden. Technische hulpmiddelen kunnen jongeren voorzien van directe 
feedback en ondersteuning op afstand bieden.  
 
Aanmeldingen vanuit de regio komen binnen bij het outreachende team van Pluryn / Intermetzo. Dit 
team gaat naar de jongere en zijn systeem toe. Samen wordt een goede anamnese opgesteld en een 
traject voorgesteld. Om een traject op maat te bieden, wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden 
op het terrein, in de wijk en bij het systeem thuis. Alle mogelijkheden kunnen flexibel gecombineerd 
worden. Jongeren die samen een groep vormen zijn door het outreachend team gematched op 
persoonlijke kenmerken, capaciteiten, leerdoelen en ambities. Deze jongeren zijn dus gematched op 
wat de jongeren nodig en te bieden hebben en niet op basis van een diagnose. Groepswerk is niet de 
standaard, maar juist individuele begeleiding.    
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Inleiding 

JeugdzorgPlus is een aanbod dat in Nederland is gecreëerd voor die jongeren die een gevaar zijn voor 
zichzelf en/of de maatschappij, die geen of weinig strafbare feiten plegen en die niet profiteren van 
het vrijwillige aanbod. De gemeente, ouders en/of een gecertificeerde instelling voor 
jeugdbescherming kunnen in die gevallen een verzoek doen aan de rechtbank die daarop een 
machtiging gesloten jeugdzorg kan afgeven voor bepaalde tijd. Pluryn / Intermetzo biedt 
JeudgzorgPlus. Pluryn / Intermetzo is er voor iedere jongere en in principe worden jongeren niet 
weggestuurd bij Pluryn / Intermetzo. Pluryn / Intermetzo biedt kwalitatief goede JeugdzorgPlus.  
 
Om JeugdzorgPlus ook in de toekomst effectief te kunnen bieden in de traditie van Pluryn / 
Intermetzo is het van belang een aantal keuzes duidelijk te maken. Er zijn vier thema’s te benoemen 
waarmee rekening gehouden moet worden bij het door ontwikkelen van JeugdzorgPlus: 

 Het kwaliteitskader gesloten jeugdzorg uit 2008 en nog steeds van kracht; 

 De jeugdwet en de daarmee gepaard gaande transitie  

 Wetenschappelijke inzichten 

 De ervaringen en lessen uit de praktijk 
 
De afgelopen maanden zijn deze thema’s in opdracht van Pluryn / Intermetzo kwalitatief onderzocht 
en geanalyseerd, met als doel te komen tot een advies voor een toekomstbestendig aanbod van 
JeugdzorgPlus. De resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden in de bijlagen van dit advies.  
 
In dit advies worden de kansen voor verbeteringen beschreven aan de hand van zeven cruciale 
factoren die voortkomen uit de analyses:  

1. Dicht bij huis 
2. Maatwerk 
3. Trajectzorg 
4. Kleinschaligheid 
5. Doel JeugdzorgPlus is normaliseren 
6. Landelijk aanbod is hoog-specialistisch 
7. Pluryn / Intermetzo als expert 

 
In dit advies wordt eerst de letterlijke visie van Pluryn / Intermetzo beschreven en een vertaling  
daarvan naar JeudgzorgPlus. Daarna worden de zeven factoren afzonderlijk beschreven en voorzien 
van een advies. Daarna wordt kort ingegaan op de implementatie van de voorgestelde veranderingen 
en de wijze waarop Pluryn / Intermetzo het nieuwe JeugdzorgPlus aan gemeenten kan ‘verkopen’.  

Visie Pluryn / Intermetzo 

Wij gaan uit van de eigen kracht en wensen van de mens. Wij inspireren jongeren en (jong) 
volwassenen met complexe zorgvragen om zich maximaal te ontplooien en volwaardig deel te 
nemen aan de maatschappij. Dit bij alle facetten van het dagelijks leven.  
Ieder mens heeft recht op gelijke kansen en mogelijkheden. Ook met een beperking of als de 
problematiek complex is. Pluryn / Intermetzo helpt bij het vergroten van kansen op een 
gelijkwaardige plek in de samenleving. We staan open voor iedereen en voor alle zorgvragen. Daarbij 
werken we samen met anderen om duurzame resultaten te behalen. Het individuele doel van de 
cliënt is leidend.  
In ons werk gaan we een respectvolle relatie aan met mensen. Het vertrekpunt daarbij is dat een 
ieder zoveel mogelijk zelf vorm geeft aan zijn of haar leven. De kracht komt daarbij uit de mens zelf. 
Wij ondersteunen daarbij: sterker in de samenleving. Powered by Pluryn / Intermetzo. 
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Vertaling naar JeugdzorgPlus 

JeugdzorgPlus is de meest intensieve vorm van Jeugdzorg. Het betreft jongeren met ernstige 
problemen waarbij vrijwillige hulp niet heeft geholpen. Het inhoudelijke doel van JeugdzorgPlus is 
een jongere te normaliseren, voor zichzelf te ervaren dat het niet goed gaat, te ervaren dat hulp van 
professionals ook echt kan helpen en het ontwikkelen van een persoonlijk perspectief. De jongere 
gaat dus sterker weer terug de samenleving in doordat hij zichzelf goed kent en hulp accepteert waar 
nodig: Powered by Pluryn / Intermetzo. 

1. Dicht bij huis 

Toelichting 
De Jeugdwet stelt dat kinderen en jongeren het beste in hun directe omgeving geholpen kunnen 
worden. Daarom zijn gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor het bieden van passende jeugdhulp. 
Gemeenten richten zich daarbij op het goed organiseren van lokaal jeugdbeleid, gericht op kinderen 
en hun ouder(s) (verder het systeem genoemd). Ook in het kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg wordt 
het betrekken van het systeem van de jongere benadrukt. Uit veel effectstudies blijkt dat het 
betrekken en mee behandelen van het systeem een belangrijke succesfactor is. Tot slot is er ook 
consensus bij mensen die in de praktijk van JeugdzorgPlus werken dat het systeem van de jongere 
vanaf de start betrokken moet worden.  
 
De praktijk 
Over het algemeen willen de gemeenten hulp dicht bij huis bieden. Dat wordt lastiger voor die 
jongeren die ni et goed kunnen profiteren van de door de gemeenten geboden vrijwillige vormen van 
jeugdhulp. Dat wordt nog lastiger als onderwijs motiveert dat de jongeren niet meer op de normale 
school kan blijven. En het wordt nog lastiger als ook handhaving van de gemeente vindt dat de 
jongeren niet meer in de eigen gemeente kan blijven. 
 
Pluryn / Intermetzo probeert het systeem wel te betrekken, maar door de veelal grote afstand tussen 
standplaats van de jongere en zijn systeem is dit in de praktijk lastig uitvoerbaar.   
 
Kansen voor de toekomst 
Pluryn / Intermetzo heeft als missie iedere jongere sterker in de eigen maatschappij terug te 
brengen. Dat betekent dat Pluryn / Intermetzo staat voor het bieden van hulp dichtbij de eigen 
omgeving. Alleen dan kan de begeleiding de jongere daadwerkelijk ondersteunen in de terugkeer 
naar zijn eigen omgeving. Pluryn / Intermetzo kan die omgeving vanaf de start actief betrekken en 
beïnvloeden. Dit kan goed bereikt worden als Pluryn / Intermetzo ook JeugdzorgPlus in de regio 
aanbiedt.  
 
Pluryn / Intermetzo ontwikkelt specialistische programma’s voor hulp aan het systeem of gebruikt 
bestaande programma’s, zoals JIM, FFT of MST. Daarnaast is het een kans voor Pluryn / Intermetzo 
onderdeel van de regionale zorgstructuur te worden, zodat ook veel beter samen gewerkt kan 
worden met de instellingen die de jongere op het moment van de start van JeugdzorgPlus niet 
kunnen helpen. 
 
Als Pluryn / Intermetzo ervoor kiest om hulp zo dicht mogelijk bij de jongere te bieden is het 
belangrijk daar ook principieel voor te staan. Dat betekent dat Pluryn / Intermetzo geen jongere 
meer opneemt buiten de eigen regio. De regio’s waar Pluryn / Intermetzo momenteel actief is, zijn 
Utrecht, Gelderland, Twente, Flevoland en Amsterdam. Er komen momenteel ook jongeren uit de 
regio’s in Zuid-Holland en andere inkoopregio’s. Met die regio’s zullen andere afspraken moeten 
worden gemaakt.    
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2. Maatwerk  

Toelichting 
De doelgroep van JeugdzorgPlus is zeer divers. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken en uit de 
praktijk. Dat betekent dat binnen JeugdzorgPlus nog meer dan bij andere vormen van zorg maatwerk 
noodzakelijk is. De Jeugdwet en de gemeenten onderschrijven het punt van maatwerk.  
Een belangrijke verandering door de Jeugdwet is de ontschotting in financiering tussen J-GGZ, JOH en 
J-AWBZ. De bedoeling is dat beter integrale zorg geboden kan worden aan de jongeren en hun 
systeem waardoor meer maatwerk mogelijk is.  
 
Praktijk 
Alle experts onderschrijven het belang van maatwerk, maar in de praktijk wordt maatwerk beperkt  
toegepast. Er wordt gezocht naar aanbod dat voor groepen jongeren geldt. Ook de behandelaren 
verschillen op dit punt van mening van elkaar: moet je categoraal aanbod creëren of juist niet? 
Categoraal aanbod is aanbod toegespitst op een bepaalde groep jongeren met eenzelfde diagnose. 
Van belang is hierin na te denken of diagnose een goed leidend uitgangspunt is. Binnen een diagnose 
bestaat namelijk nog steeds veel variëteit. Belangrijker is daarom dat als je uitgaat van maatwerk, 
iedere jongere in principe een eigen programma volgt. En tegelijk dat ze andere jongeren tegen 
komen waar ze iets aan kunnen hebben in hun eigen ontwikkeling. Matchen gebeurt dan op basis 
van het ‘kennen’ van de jongere, zijn geschiedenis, zijn talenten, zijn behoeften en zijn dromen 
(perspectief).  
 
Kansen 
Maatwerk kan alleen geboden worden bij een goede analyse van de jongeren, zijn geschiedenis en 
zijn netwerk / systeem. Dat betekent dat Pluryn / Intermetzo veel waarde moet hechten aan het 
‘leren kennen’ van de jongere en zijn systeem. Dat kan het beste in de thuissituatie gedaan worden. 
Daarom is het van belang dat Pluryn / Intermetzo in elke regio een outreachend team heeft dat naar 
de jongere en zijn netwerk toe gaat. Waar mogelijk, voorafgaand aan de plaatsing. Het ‘leren kennen’ 
van de jongere en zijn systeem is veel meer dan het stellen van een diagnose. Een diagnose op zich is 
dus beperkt  informatief, het verhaal erachter kleurt de diagnose in. Dat betekent dat in het 
outreachend team vooral medewerkers zitten die goed contact kunnen maken en vanuit een goede 
relatie de juiste vragen kunnen stellen om de juiste informatie te verkrijgen. Zij bespreken hun 
bevindingen in een MDO met daarin ook andere experts en de jongere en zijn systeem zelf. Liefst 
vindt een MDO ook in bijzijn van de rechter plaats.  
 
In dat MDO wordt een plan geschreven. In dat plan wordt begonnen met het perspectief waar de 
jongere naartoe wilt werken. Vervolgens worden de stappen beschreven die daarvoor gezet moeten 
worden en de wijze waarop die stappen bereikt kunnen worden. Het betreft altijd een integraal plan, 
waarin zowel individuele doelen als doelen van het systeem worden beschreven. Er is aandacht voor 
dagelijkse routine, gezondheid, onderwijs en vrije tijd. Alle stappen zijn zo beschreven dat zij zowel in 
de periode van vrijheidsbeperking kunnen worden bereikt als in de periode zonder 
vrijheidsbeperking. Maatwerk betekent dat in het plan ook uitgegaan kan worden van intensieve 
hulp thuis; in feite zijn alle variaties in mate van vrijheidsbeperking en aangeboden hulp mogelijk.                                                                                                                                                                                                        
 
Op basis van alle gevoerde gesprekken is de inschatting dat zo’n 20% bij de plaatsing direct een ander 
alternatief aangeboden krijgt. Dit scheelt dus ook 20% aan instroom in JeugdzorgPlus. De machtiging 
blijft in deze gevallen wel geldig als stok achter de deur. Het tarief is ook het tarief voor 
JeugdzorgPlus, waardoor de begeleiding in de wijk intensief kan zijn. Voorwaarde hiervoor is dat dit 
team mandaat heeft de jongere daar te plaatsen waar dat noodzakelijk wordt geacht na de 
gesprekken en analyse. In dit team moeten dan ook hoog gekwalificeerde medewerkers zitten.  
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Maatwerk wordt dus inhoudelijk geboden, maar ook op het vlak van vrijheidsbeperking. Jongeren 
met en zonder machtiging kunnen daardoor gezamenlijk op groepen terecht komen, op momenten 
dat de jongeren daar aan toe zijn. Het betreft locaties die op zichzelf dus niet vrijheidsbeperkend zijn.  
De vrijheidsbeperking en noodzaak daartoe zijn essentiële onderdelen in het behandelplan en daarin 
kan met een gewone machtiging worden gevarieerd. Soms zijn meer beperkingen nodig, soms ook 
minder. Dit kan gebruikt worden bij een machtiging gesloten jeugdzorg, mits steeds goed wordt 
beargumenteerd wat er gedaan wordt.  

3. Trajectzorg 

Toelichting 
Een ander belangrijk thema in het kwaliteitskader is dat de JeugdzorgPlus aanbieder een duidelijke 
trajectverantwoordelijkheid heeft. Ook uit wetenschappelijk inzichten blijkt dat een 
ketensamenwerking en een duidelijk perspectief essentieel zijn voor effectieve zorg. De ervaring uit 
de praktijk is dat als er geen perspectief is of de vervolgzorg niet goed uitgevoerd wordt, de jongere 
vaak terugvalt. In de jeugdwet wordt dit punt niet helder omschreven, wel vinden gemeenten dit een 
belangrijk uitgangspunt. Vaak organiseren zij lokale structuren waarin de lokale teams de 
casemanager zijn voor zorgtrajecten. De regio Amsterdam gaat vanaf 2018 resultaatgericht 
financieren, waarbij hoofdaannemers verantwoordelijk zijn voor het hele traject.  
 
Praktijk 
Op dit moment is de trajectzorg voor deze groep jongeren vaak niet goed geregeld, waardoor zij of te 
lang bij Pluryn / Intermetzo blijven of onvoorbereid terugkeren. Bovendien worden jongeren nog 
regelmatig met een onduidelijke analyse / anamnese en zonder perspectief geplaatst.  
 
Kansen voor Pluryn / Intermetzo  
Pluryn / Intermetzo kan het beste kiezen JeugdzorgPlus alleen in trajectvorm aan te bieden. Dat 
betekent dat Pluryn / Intermetzo er daadwerkelijk zorg voor draagt dat de jongere sterker terugkeert 
in de samenleving. Pluryn / Intermetzo bereikt dit door JeugdzorgPlus en verschillende vormen van 
vrijwillige jeugdzorg te combineren tot een op maat gesneden traject.  
 
Het hele zorgtraject wordt door Pluryn / Intermetzo geboden. De fase van vrijheidsbeperking wordt 
altijd zo kort mogelijk gehouden. In de trajectzorg die Pluryn / Intermetzo biedt, is de mentor van de 
jongere cruciaal in het hele traject, vanaf de start tot en met de borging. Dat is ook de persoon die 
contact onderhoudt met het systeem van de jongere. Hij zorgt vanaf de start voor verbinding en hij 
schakelt hulp in voor het systeem waar nodig. Alle geboden begeleiding en zorg zijn beschreven in 
het behandelplan. Aan het eind zijn in dat plan duidelijke borgingsafspraken gemaakt en biedt de 
mentor nog een periode achterwacht voor de jongere en zijn systeem.  
 
Een andere kans is dat Pluryn / Intermetzo kleinschalige projecten in de verschillende regio’s 
ontwikkelt waar jongeren ervaring op kunnen doen in het gewone leven, in een gewone wijk met een 
gewone school en buurtnetwerk. In nauwe samenwerking met de gemeente, politie en de 
verschillende partners in de wijk kunnen deze jongeren in deze wijken oefenen met het gewone 
leven. Daarbij moeten de partners door Pluryn / Intermetzo ondersteund worden in het omgaan met 
fouten die de jongere zal maken. De projecten kenmerken zich dan ook vooral door de goede 
samenwerking met de wijk, onderwijs, gemeente, vrije tijds verenigingen, etc. Pluryn / Intermetzo 
biedt expertise op de bejegening van jongeren met een gebruiksaanwijzing. 
 
Als Pluryn / Intermetzo voor trajectzorg kiest, heeft dit consequenties voor de wijze waarop Pluryn / 
Intermetzo ingekocht kan worden. Het is zorg voor de meest complexe jongeren waar andere 
partijen zich geen raad meer mee weten. JeudgzorgPlus is dan geen op zichzelf staand aanbod, maar 
per definitie onderdeel van een traject. Voor de regio Amsterdam zijn trajectkosten berekend.  
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Die zijn vergelijkbaar met de kosten voor JeugdzorgPlus en kunnen een blauwdruk zijn voor dit soort 
trajecten in de andere regio’s.  

4. Kleinschaligheid 

Toelichting 
In het kwaliteitskader staat in paragraaf 4.1 beschreven dat de groepsgrootte dusdanig is dat de 
jongeren voldoende aandacht krijgen. Ook staat er dat de samenstelling past bij de behandeling. In 
de praktijk wordt dit punt steeds weer beschreven als belangrijke succesfactor voor JeugdzorgPlus. 
Kleinschalig kan op verschillende manieren bereikt worden. Met kleinschalig wordt bedoeld dat 
maximaal vier tot zes jongeren een groep vormen. Die groepen kunnen wel samen een locatie delen. 
Ook kunnen kleinschalige locaties ontwikkeld worden.  
 
De praktijk 
Pluryn / Intermetzo heeft over het algemeen grotere groepen dan hierboven beschreven. Dat is 
zowel op de groep als in het dagprogramma.  
 
Kansen voor Pluryn / Intermetzo 
Kiezen voor kleinschaligheid geeft meer mogelijkheden tot matchen van jongeren en geeft ook meer 
flexibiliteit om daarin te kunnen wisselen. Door consequent voor kleine groepen te kiezen, krijgt 
iedere jongere gedurende zijn gehele traject voldoende aandacht om zich te kunnen ontwikkelen 
naar het door hem gewenste perspectief. De consequentie is dat het aantal groepsleiders per groep 
kleiner zal zijn dan men nu gewend is.  

5. Doel JeugdzorgPlus is normaliseren 

Toelichting 
De jongeren die in JeugdzorgPlus geplaatst worden, zijn volgens de maatschappij niet meer vrijwillig 
te helpen. Ze worden tijdelijk uit de maatschappij geplaatst, omdat ze niet functioneren in de 
maatschappij. Meestal is sprake van een traumatisch verleden en problematische relaties binnen het 
eigen systeem. Ook hebben deze jongeren meerder pogingen hen te helpen zien mislukken. Er is dus 
meestal weinig vertrouwen in hulpverleners. Het voornaamste doel van JeugdzorgPlus is het 
normaliseren van de jongeren. Vaak zijn ze zo gewend geraakt aan stress en adrenaline, dat ze 
lichamelijke signalen vaak niet meer herkennen. Wetenschappelijk is vooral aangetoond dat 
aandacht, systeemgericht werken en oefenen in relaties effectief zijn. Er bestaat geen bewijs dat 
individuele behandeling werkt.  
 
Praktijk 
Binnen Pluryn / Intermetzo wordt veel aandacht besteed aan behandelen. Er wordt veel gesproken 
over behandelingen die toegepast kunnen worden en mogelijke aanvullende therapieën. De 
behandel-coördinator wordt vaak gezien als eindverantwoordelijke voor de behandeling.  
 
Kansen 
Pluryn / Intermetzo kan zich in de JeugdzorgPlus fase meer gaan richten op normaliseren. Dit kan 
geboden worden op zowel het mentale vlak als op het fysieke vlak. Mentaal door de jongeren als 
normaal te benaderen en normale ervaringen op te laten doen, zowel op de groep als op school en in 
het hele dagprogramma. En door steeds feedback te geven door te spiegelen. Fysiek door veel te 
bewegen, gezond te eten en het inzetten van bio-feedback systemen die een alarm afgeven bij 
verhoogd arrousal.   
 
Wetenschappelijk bestaat twijfel over individuele therapie binnen JeugdzorgPlus. De meeste 
jongeren zijn aan het overleven. Zij willen niet kwetsbaar zijn en niet geholpen worden. De kans voor 
Pluryn / Intermetzo is vooral in te zetten op het ervaren van betrouwbare relaties met de begeleiders 
en geen individuele therapie meer te bieden.  
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Als het lukt de jongere zich vertrouwd te laten voelen, kan de begeleider daar traumasensitief mee 
omgaan, zodat de positieve ervaring in die relatie nog verder versterkt wordt. Als de jongere dan 
aangeeft ergens last van te hebben in zichzelf, kan dat gezien worden als eerste stap naar vormen 
van therapie die de jongere nog verder zullen helpen. Als de jongere deze eerste stap heeft gezet, 
kan therapie pas succesvol zijn en is vrijheidsbeperking vaak niet meer nodig. 

6. Landelijk aanbod is hoog-specialistisch 

Pluryn / Intermetzo heeft naast trajectzorg en JeugdzorgPlus ook een hoog-specialistisch aanbod. Dat 
aanbod is gericht op een kleine groep jongeren. Op dit moment biedt Pluryn / Intermetzo naast 
JeugdzorgPlus High Intensive Care (SMARAGD), hulp voor slachtoffers van mensenhandel en hulp 
voor minderjarige moeders als hoog-specialistisch aanbod. Dit kan Pluryn / Intermetzo blijven 
bieden.  
 
Het is goed voorstelbaar dat de vraag naar SMARAGD groter wordt de komende tijd. De groep 
jongeren voor wie het huidige JeudgzorgPlus niet toereikend is, lijkt te groeien. De oorzaak daarvan is 
meerledig. Aan de ene kant worden steeds meer jongeren met ernstige psychiatrische problematiek 
in JeugdzorgPlus geplaatst. Voor die groep is extra zorg noodzakelijk. Aan de andere kant is ook 
duidelijk dat de huidige praktijk niet voldoet aan de huidige wetenschappelijke inzichten, de 
bedoeling van de Jeugdwet, het kwaliteitskader en de succesfactoren uit de praktijk.  
 
Het is raadzaam om op het vlak van hoog-specialistisch aanbod op te trekken met de andere 
aanbieders van JeugdzorgPlus. Zo is FIER ook gespecialiseerd in slachtoffers van mensenhandel en 
Horizon in kinderen tot  12 jaar. Wellicht zijn ook nog andere vormen van hoog-specialistisch 
JeudgzorgPlus aanbod nodig, bijvoorbeeld op het vlak van ernstige verslaving. Door als landelijk 
werkende instellingen de handen ineen te slaan kan er een landelijke dekking komen waarbinnen 
voor iedere jongere een plek bestaat waar hij effectief geholpen kan worden.   

7. Pluryn / Intermetzo als expert 

De jongere doet bij Pluryn / Intermetzo positieve ervaringen op in de relatie met de hulpverleners en 
met andere volwassenen. De belangrijkste hulpverlener is de mentor; hij is samen met de jongere en 
zijn netwerk de regisseur van het hele zorgtraject. De begeleiders van Pluryn / Intermetzo blinken uit 
in onvoorwaardelijk contact maken met de jongere. Zij benoemen zijn kwaliteiten en valkuilen 
consequent en voortdurend in vormen van directe feedback. De begeleiders van Pluryn / Intermetzo 
creëren samen met jongeren een realistisch en inspirerend perspectief. Bovendien zijn de 
begeleiders goed in het betrekken en begeleiden van het netwerk van de jongere. Pluryn / 
Intermetzo is verder excellent in het maken van een gedegen analyse van de jongere en zijn systeem. 
Tot slot biedt Pluryn / Intermetzo maatwerk op alle leefgebieden van de jongere en steeds samen 
met de jongere. Dit doet Pluryn / Intermetzo door gepersonaliseerde en specialistische zorg te 
bieden met gebruik van digitale mogelijkheden. 
 
Een kans voor Pluryn / Intermetzo is het delen van haar expertise. Pluryn / Intermetzo kan 
bijvoorbeeld hulpverleners in de vrijwillige hulpverlening opleiden om op tijd te signaleren dat meer 
intensieve vormen van Jeugdzorg nodig zijn. Pluryn / Intermetzo kan zelf deelnemen aan de 
overlegvormen rondom complexe casuïstiek. Ook kan Pluryn / Intermetzo haar expertise aanbieden 
aan ketenpartners en gemeenten. Het delen van expertise kan door het ontwikkelen en bieden van 
een goed scholingsaanbod.  
 
Tot slot is Pluryn / Intermetzo een expertisecentrum dat ook veel onderzoek doet. Het is voor de 
positionering van Pluryn / Intermetzo belangrijk ook dit onderzoek uitgebreid te communiceren naar 
gemeenten. Het straalt uit dat Pluryn / Intermetzo altijd meer kennis heeft dan de andere 
ketenpartners. En dat Pluryn / Intermetzo ook deze kennis graag deelt met anderen en tegelijk ook 
vragen van bijvoorbeeld gemeenten kan helpen beantwoorden. 
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Toekomstscenario 

Op basis van de analyses komen drie scenario’s voor de toekomst van JeugdzorgPlus naar voren die 
in bijlage zes beschreven worden. De scenario’s beschrijven hoe 80-90% van de jongeren bereikt 
wordt. Er bestaan altijd uitzonderingen waarbij het niet lukt. In die gevallen is het belangrijk heel 
kritisch te analyseren waarom het niet gelukt is en in die gevallen te zoeken naar passend maatwerk 
op basis van de uitkomsten van de analyse. De directie van Pluryn / Intermetzo heeft gekozen voor 
het volgende scenario:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Regionale terreinen 
In dit toekomstscenario heeft Pluryn / Intermetzo in de verschillende regio’s regionale terreinen. Op 
deze terreinen is sprake van een compleet aanbod, zowel gesloten als open jeugdzorg. Ook is 
onderwijs en dagprogramma aanwezig op alle niveaus. De terreinen vormen een gemeenschap voor 
de jongeren waarin zij leven, leren en zich ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt in het gezin van 
herkomst en het netwerk van de jongere intensieve begeleiding geboden om voor de jongere een 
stabiele plek te kunnen zijn na zijn verblijf op het terrein. Het is mogelijk voor het gezin om naar de 
jongere toe te komen om een tijdje samen met de jongere in zijn gemeenschap te verblijven. Ook 
kan een gezin opgenomen worden voor korte duur, bijvoorbeeld een weekend of meerdere 
weekenden. In de gemeenschap krijgt de jongere intensief begeleiding doordat hij in een kleine 
groep verblijft van maximaal vier tot zes jongeren.  
 

Kleinschalige eenheden in de buurt 
Om goede trajectzorg in de regio te bieden worden in alle regio’s waar Pluryn / Intermetzo 
contracten heeft kleinschalige eenheden opgezet. Daar kunnen jongeren terecht die de 
competenties hebben om in de wijk te  wonen, naar school te gaan en vrije tijd in te vullen. Deze 
eenheden zijn goed geïntegreerd in de buurt. Ze zijn bedoeld voor jongeren met en zonder een 
gesloten machtiging. De jongeren die verder zijn in hun ontwikkeling, krijgen een belangrijke rol als 
ervaringsdeskundigen voor de jongeren die net beginnen.  
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Met lokale aanbieders van onderwijs, zorg en vrije tijd worden goede en structurele afspraken 
gemaakt om deze groep jongeren een veilige en uitdagende omgeving te bieden. Technische 
hulpmiddelen kunnen jongeren voorzien van directe feedback en ondersteuning op afstand bieden.  
 

Maatwerk in zorgaanbod 
Aanmeldingen vanuit de regio komen binnen bij het outreachende team van Pluryn / Intermetzo. Dit 
team gaat naar de jongere en zijn systeem toe. Samen wordt een goede anamnese opgesteld en een 
traject voorgesteld. Om een traject op maat te bieden, wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden 
op het terrein, in de wijk en bij het systeem thuis. Alle mogelijkheden kunnen flexibel gecombineerd 
worden. Jongeren die samen een groep vormen zijn door het outreachend team gematched op 
persoonlijke kenmerken, capaciteiten, leerdoelen en ambities. Deze jongeren zijn dus gematched op 
wat de jongeren nodig en te bieden hebben en niet op basis van een diagnose. Groepswerk is niet de 
standaard, maar juist individuele begeleiding.    

Personeel, organisatie en financiën  

In dit advies staan op basis van zeven factoren de kansen van Pluryn / Intermetzo beschreven om 
JeudgzorgPlus effectiever en toekomstbestendig te maken. Om al deze kansen te verzilveren is in de 
eerste plaats  een optimaal zorgproces noodzakelijk. Dat kan als iedereen steeds dat doet wat in het 
belang van de jongere is en voldoet aan de gestelde uitgangspunten. Daarvoor heeft Pluryn / 
Intermetzo alleen die medewerkers nodig die direct iets toevoegen aan de jongere. Om het interne 
zorgproces te optimaliseren kan gebruik gemaakt worden van de inzichten van de Lean-methode.  
Op die manier kan wellicht ruimte gecreëerd worden om meer begeleiders aan te kunnen stellen en 
hen beter te faciliteren. De noodzakelijke scherpte wordt alleen bereikt in een lerende organisatie 
waarin iedereen steeds kritisch naar zichzelf kijkt. Pluryn / Intermetzo doet daarom een continue 
investering in professionalisering, coaching en supervisie. 
 
Het bieden van trajecten tegen trajectprijzen is een goede optie om de nieuwe JeudgzorgPlus te 
financieren. In het Amsterdamse model zit in de trajectfinanciering een risico op hoofd- en 
onderaannemerschap. Daarom moet de hoofdaannemer zich zakelijk opstellen ten opzichte van de 
onderaannemer door duidelijke eisen te stellen of de keuze te maken de zorg zelf te bieden.  
 
Voor alle scenario’s uit bijlage zes geldt dat het aantal jongeren met een machtiging op een terrein 
waar onderwijs geboden wordt, zal afnemen. Dat geeft een vermindering in budget vanuit onderwijs. 
In de toekomst zal dat budget overgeheveld worden naar de gemeenten. De huidige 
‘overfinanciering’ (altijd 100% financiering, terwijl de bezetting meestal niet 100% is) zal daarmee 
verdwijnen. Gemeenten zullen immers alleen voor geplaatste jongeren betalen.   
 
Om de kansen die er zijn uit te voeren moet Pluryn / Intermetzo op zoek naar nieuwe gebouwen, 
zowel op de bestaande terreinen als voor de kleinschalige eenheden. Bouwen is in de huidige tijd 
rendabeler dan laten (ver)bouwen en huren. Nieuwbouw is  alleen financieel aantrekkelijk als de 
gebouwen flexibel ingezet kunnen worden voor verschillende doeleinden. Nieuwe gebouwen zijn dus 
inzetbaar voor verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld JeugdzorgPlus / open jeugdzorg / 
gezinsbegeleiding) en voor verschillende doeleinden (bijvoorbeeld jeugdzorg, ouderenzorg, 
particuliere woningmarkt). 
 
De controller en de manager vastgoed van Pluryn / Intermetzo stellen dat als Pluryn / Intermetzo 
meer maatwerk wil gaan bieden en bijvoorbeeld lokale eenheden wil realiseren, de interne 
financiering anders geregeld moet worden. Een voorbeeld dat daarbij genoemd wordt, is te 
differentiëren in de overhead per product. Een andere mogelijkheid is trajectfinanciering, waarbij 
binnen trajecten sommige producten duurder en andere goedkoper kunnen zijn.  
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Tot slot kan zeker voor bijvoorbeeld het landelijke aanbod voor productfinanciering gekozen worden, 
waarbij, zoals bijvoorbeeld bij SMARAGD, een hogere prijs betaald moet worden. Na het maken van 
de inhoudelijke keuzes dient de doorberekening in een businesscase uitgewerkt te worden.  
 
Voorbeeld: 
In de regio Utrecht zal de JeugdzorgPlus locatie in Zeist verdwijnen. Dat betreft 54 jongeren. Een deel 
daarvan kan in als gekozen wordt voor scenario 1 uit bijlage zes op het terrein in Maarsbergen. Daar 
moet een aantal plekken verbouwd worden om geschikt te maken voor JeugdzorgPlus. Daarnaast zal 
in de regio voor 54 jongeren een kleinschalig aanbod gerealiseerd moeten worden. Deels is dit voor 
de JeugdzorgPlus doelgroep en deels voor de doelgroep die nu in Maarsbergen verblijft. Ervan 
uitgaande dat er plekken komen waar twee of maximaal drie groepen van vier jongeren per groep 
gehuisvest zijn, betekent dit dat er vijf kleinschalige locaties gezocht moeten worden in de regio 
Utrecht. Hier moeten partners bij gezocht worden of er moet door Pluryn / Intermetzo zelf 
geïnvesteerd worden.  
Voor scenario twee zou gelden dat de jongeren uit Zeist naar het grote terrein gaan. Daarvoor zijn 
Hoenderloo en Eefde het meest geschikt. Eén van die terreinen zal flink uitgebreid en verbouwd 
moeten worden naar een uiteindelijke capaciteit van 100 jongeren. De overige 70 jongeren worden 
dan verspreid over de kleinschalige eenheden in de verschillende regio’s. Dat betekent dat ongeveer 
zeven kleinschalige eenheden ontwikkeld moeten worden.  
Voor scenario drie betekent het dat voor alle 170 jongeren kleinschalige eenheden ontwikkeld 
worden en dat betekent ongeveer 30 eenheden.  

Hoe verkoopt Pluryn / Intermetzo het nieuwe JeugdzorgPlus?  

Als Pluryn / Intermetzo de kansen die er zijn tot uitvoering weet te brengen, is Pluryn / Intermetzo de 
expert op het gebied van begeleiding en behandeling van jongeren die door reguliere aanbieders op 
vrijwillige basis niet geholpen kunnen worden. Als lokale partijen en gemeenten er dus echt niet 
meer uit komen, kunnen zij bij Pluryn / Intermetzo terecht. Pluryn / Intermetzo biedt voor die 
jongeren een volledig traject aan en doet daarin wat nodig is om de jongeren weer in de gemeente te 
kunnen laten functioneren. 
 
Pluryn / Intermetzo zou ook aan kunnen bieden dat Pluryn / Intermetzo tegen een prijs van €100.000 
per jaar een jongere intensief begeleidt en puur maatwerk biedt door dat wat verder nodig is te 
bieden of in te kopen. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Korte wetenschappelijke analyse 
Bijlage 2: Transitie 
Bijlage 3: Dilemma’s in de praktijk 
Bijlage 4: Succesfactoren benoemd door jongeren 
Bijlage 5: succesfactoren benoemd door experts 
Bijlage 6: Scenario’s in beeld en korte omschrijving 
Bijlage 7: Opdracht 
Bijlage 8: Bronnen 
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Bijlage 1: Korte wetenschappelijke analyse 

(naar Jeugdzorg met een Plus, Coen Dresden, e.a., 2017)  
De doelgroep is zeer divers en globaal te categoriseren naar vier profielen:  
• Externaliserende gedragsproblemen op de voorgrond 
• Autisme en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB)  
• Meervoudige en complexe problematiek; 
• Crisissituaties, vaak door schooluitval en/of ernstige problemen buitenshuis.  
 
Er worden vijf leidende principes beschreven als het gaat om therapeutische residentiële zorg, die 
JeugdzorgPlus per definitie is. Deze zijn:  
• Veiligheid voor de jongere  
• Creëren, versterken en onderhouden van sterke verbindingen met gezin / familie van 

herkomst  
• Ingebed in de leefgemeenschap van de jongere  
• Cultuur van leren door te leven  
• Effectieve modellen en strategieën die herhaald toepasbaar, transparant en toegankelijk zijn 
voor jongeren en zijn netwerk  
 
Werkzame factoren zijn ook onderzocht. Wat werkt, is: 
Rondom besluitvorming: 
• Zorgvuldig en diagnostisch 
• Verschillende vormen van aanbod 
• Verbinding met ambulante begeleiding 
• Permanente toetsing van kwaliteit 
• Dialoog met overheid 
 
Rondom leefklimaat op de groep: 
• Emotionele steun en sensitieve responsiviteit 
• Autonomie en ruimte geven 
• Structureren en grenzen stellen 
• Informeren 
• Begeleiden interacties tussen jongeren 
• Begeleiden interacties jongere en ouders 
 
Rondom interventies: 
• Motivatie jongeren. Belangrijke factor hierin is de werkalliantie; de begeleider moet daarvoor 

betrokken, duidelijk, betrouwbaar, empathisch en sociaal (goed contact kunnen maken, met 
name door gebruik te maken van motiverende gespreksvoering) zijn.  

• Individuele therapieën hebben alleen hun effect bewezen in minder complexe contexten.  
Het is daarom zeer de vraag of individuele therapieën in JeugdzorgPlus toegepast moeten 
worden. 

• Nadrukkelijk betrekken van de ouders. 
 
Rondom methodisch groepswerk en onderwijs: 
• Doe normaal: leeftijdsadequaat opvoeden. Bijvoorbeeld het toepassen van sancties bij niet 

houden aan afspraken zijn kort, uitvoerbaar, gelinkt aan gedrag, individueel en 
proportioneel. De sanctie is dus nooit gericht op de persoon en nooit isolerend.  

• Positieve bekrachtiging is belangrijk, maar werkt alleen als de werkalliantie tussen jongeren 
en begeleider goed is (zie boven bij interventies, motivatie) en ‘shared decision making’. 

• Extra aandacht bieden voor deze jongeren die gefaseerd afneemt tot normale proporties.  
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• Reageren op agressie werkt alleen goed door te de-escaleren. Goed voorbeeld is de ‘non 
violent resistance’ benadering.  

• Onderwijs is een belangrijke pijler en moet ‘op maat’ worden aangeboden. 
 
Rondom vervolgzorg: 
Belangrijke factoren voor succesvol vervolgen en borgen van geboekte resultaten: 
• Betrokkenheid gezin vooraf aan JeugdzorgPlus; 
• Stabiliteit van verblijf na JeugdzorgPlus 
• Beschikbaarheid van begeleiding / behandeling na JeudgzorgPLus. 
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Bijlage 2: Transitie 

In 2015 is de verantwoordelijkheid voor alle jeugdzorg op basis van de Jeugdwet overgedragen aan 
de gemeenten. De visie die hierachter zit is dat kinderen en gezinnen met beginnende problemen 
dan sneller gesignaleerd worden en dus sneller adequaat geholpen worden in hun eigen omgeving. 
Ook kunnen dan lokale partijen, zoals buurthuizen, sportclubs, onderwijs en vrijwilligersorganisaties 
beter ingezet worden.  Door deze verbetering worden problemen eerder opgelost en escaleren de 
problemen minder. Daardoor zijn zwaardere vormen van jeugdzorg minder nodig.  
 
Een dergelijke transitie kost tijd. Daar is weinig rekening mee gehouden; de transitie ging direct 
gepaard met een flinke bezuiniging.  De gemeenten moesten dus investeren in hun lokale 
jeugdbeleid, terwijl het appèl op zwaardere vormen niet per 1 januari 2015 afnam.  
 
Gemeenten geven nu regelmatig aan als doelstelling te hebben de zwaardere vormen van jeugdzorg, 
waaronder JeugdzorgPlus, te verminderen of zelfs af te schaffen. Daarmee geven gemeenten aan de 
lokale jeugdzorg zo goed te maken, dat kinderen en hun gezinnen goed in hun eigen wijk, buurt en 
leefomgeving  worden geholpen. Dit standpunt wordt overigens ook door zowel interne als externe 
experts gedeeld. Het is duidelijk nog niet zo ver, de vraag naar JeugdzorgPlus is zelfs weer aan het 
stijgen. 
 
Het stijgen van deze vraag komt voor een groot deel doordat deze jongeren steeds laten zien niet zo 
gemakkelijk te helpen te zijn.  Ze lopen weg, houden zich niet aan gemaakte afspraken, hun ouders 
geven aan het niet meer te zien zitten, ze verzuimen van school en /of veroorzaken overlast in de 
wijk. Anderen lopen weg in de armen van ‘mensenhandelaren’. En dan komen gemeenten, 
jeugdzorgmedewerkers, jeugdbescherming, onderwijs en ouders tot de conclusie dat de jongeren 
niet meer te helpen zijn in hun eigen omgeving en dus is de volgende stap de jongere uit de eigen 
omgeving te halen. Dit is een korte termijn oplossing en vooral een collectieve afwijzing voor de 
jongere. Dat werkt traumatiserend voor de jongere en maakt het nog lastiger voor de jongere om 
weer goed terug te keren. Temeer omdat de omgeving waarin hij terugkomt, hem had afgewezen en 
dus ook niet een jaar later zomaar weer met open armen ontvangt.  
 
De transitie naar de gemeenten had ook als doel om de jeugdzorg te ontschotten. Nu vallen alle 
jeugdzorginstellingen, dus J-GGZ, Jeugdzorg en zorg voor jongeren met een beperking onder de 
verantwoordelijkheid van een en dezelfde financier: de gemeente. De samenwerking tussen deze 
‘sectoren’ komt steeds beter op gang. Veel instellingen bieden inmiddels zorg aan alle soorten 
jongeren en in andere gemeenten is intensievere samenwerking ontstaan tussen de verschillende 
specialisten. Ook zijn in veel gemeenten professionals met deze verschillende expertises samen de 
lokale structuur gaan vormgeven. Binnen veel gemeenten zelf is vaak nog geen sprake van 
ontschotting.  Het jeugddomein, het onderwijsdomein en het domein van openbare orde en 
veiligheid (OOV) zijn vaak nog afzonderlijke domeinen. Er wordt op deze domeinen verschillend 
omgegaan met escalerende jongeren en systemen. Met name onderwijs en OOV zijn geneigd bij 
escalaties repressie of uitsluiting toe te passen. Dit terwijl de Jeugdwet juist inclusie nastreeft.  
In algemeen zijn gemeenten dus bezig kinderen en jongeren met problemen snel te signaleren en 
goede, integrale zorg dichtbij huis te organiseren. De gezamenlijk gemeenten van de regio 
Amsterdam en Zaanstreek-Waterland heeft dit vertaald in trajectfinanciering, gebaseerd op het 
behalen van resultaten door de gefinancierde hoofdaannemer.  De gemeenten van de regio 
Flevoland vertalen dit vooral door te stellen dat de gehele Jeugdzorg binnen de grenzen van 
Flevoland moet plaatsvinden. En dan door een beperkt aantal aanbieders die dit uitgangspunt samen 
moeten omarmen. De gemeenten in de regio Utrecht stellen het lokale veld zo goed te willen maken 
dat JeugdzorgPlus afgeschaft kan worden.  
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Gesteld kan worden dat het bieden van JeudgzorgPlus op grootschalige terreinen buiten de regio een 
product is waar de maatschappij vanaf wilt. Waar gemeenten vooral behoefte aan hebben, is 
expertise om jongeren die extra zorg en begeleiding nodig hebben binnen hun regio te kunnen 
helpen.  Pluryn / Intermetzo is de expert als het gaat om de begeleiding  en behandeling van deze 
‘verstoten jongeren’.  Samenwerking met maatschappelijke partners, onderwijs en handhaving 
(OOV) is daarbij onmisbaar. 
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Bijlage 3: Dilemma’s in de praktijk 

Uit de verschillende gesprekken kwam een aantal belemmerende factoren naar voren die het succes 
van de plaatsing in JeugdzorgPlus verkleinen of vertragen. Deze factoren zijn: 
 
1. Een aantal jongeren heeft dermate verslavingsproblemen dat die behandeling en begeleiding 

ernstig in de weg staan. 
2. Jongeren hebben voorafgaand aan JeugdzorgPlus veel hulp gehad die mislukt is waardoor ze 

weinig tot geen vertrouwen in hulpverleners hebben; 
3. Er is te weinig zicht op wat er werkelijk aan de hand is met de jongere en/of zijn netwerk;  
4. Er is sprake van afstand tussen recht en zorg; rechters en JeugdzorgPlus hebben afwijkende 

ideeën over toepassing van machtigingen; vaak is sprake van een korte machtiging en dat 
belemmert de jongere volgens de hulpverleners binnen JeugdzorgPlus; 

5. Jongeren worden vaak geplaatst vanuit een crisissituatie;  
6. Het ontbreekt vaak aan een duidelijk perspectief; 
7. Er is een gebrek aan integraliteit binnen JeugdzorgPlus tussen met name leven op de groep 

en school / vrije tijd;  
8. Er zijn interne wachtlijsten voor behandeling;  
9. Er is geen dagprogramma van acht tot acht;  
10. Op sommige plekken binnen Pluryn / Intermetzo zijn veel personeelswisselingen (geweest); 
11. Vaak is sprake van doorstromingsproblemen waardoor de jongere langer dan nodig is in 

JeugdzorgPlus verblijft; soms worden de jongeren door de regionale aanbieders op papier 
afgewezen omdat ze te ingewikkeld zouden zijn voor reguliere zorg;  

12. Bij achttien jaar stopt de JeugdzorgPlus, soms is dat te vroeg; 
13. Intern worden jongeren zonder matching geplaatst op de groep waar plek is. 
  



  Arne Theunissen – Adviseur Jeugdzorg – Advies JeugdzorgPlus Pluryn / Intermetzo – 14 februari 2018   20 

 

Bijlage 4: Succesfactoren benoemd door jongeren 

Er zijn verschillende jongeren gesproken. Hieronder staan korte quotes die zij gegeven hebben: 
 
Dannie (16): 
“Ik was een wegloper en had het nodig dat ik een plek kreeg waar ik niet kon weglopen. Nu weet ik 
dat ik op mezelf moet letten en niet alleen maar moet doen wat mijn vriendin wil. Wat hier goed 
werkt, is dat groepsleiding hier positief tegen je praat.” 
 
Simone (17):   
Simone wenst de onderzoeker ‘welkom in hotel Lindenhorst’. “Ik heb het nodig gehad niet weg te 
kunnen lopen. Want anders denk ik steeds: wat doe ik hier? Ik heb een vraag aan u: zou ik hier of in 
dit soort instellingen nog wel mogen werken als ik hier ook gezeten heb? Leuk is als groepsleiding 
soms niet zo goed is en je dan bijvoorbeeld een keertje extra kunt roken; maar daar ga ik me ook al 
snel aan irriteren en dan is het minder leuk.” 
 
Soukaine (16):  
“Als ik straf krijg, hoeft de groepsleiding toch niet te gaan lachen? En als ze op mijn deur kloppen, 
dan mogen ze toch even wachten tot ik ze naar binnen laat? Ik mag me toch ook gewoon even 
omkleden? Respect vind ik heel belangrijk. Ik heb hier geleerd in de spiegel te kijken: uiteindelijk doe 
ik het voor mezelf. De groepsleiding helpt mij door steeds te spiegelen en met mij te praten. Ook de 
50 cent per gehaald doel helpt mij, ik heb al 37 euro gespaard!” 
 
Damian (15): “Wat werkt, is dat de mentor ook iets over zichzelf vertelt en zichzelf is. Daardoor kan ik 
ook makkelijker iets vertellen. En wat helpt is dat iedereen dezelfde regels hanteert en dat niet 
steeds iets anders kan. Bijvoorbeeld: mag ik nou een of twee plakjes worst op mijn brood?” 
 
Samenvattend komen de jongeren tot de volgende succesfactoren: 
• Vertrouwen geven en krijgen 
• Respect blijven tonen in elke situatie  
• Tijd en aandacht     
• Perspectief kiezen 
• Opleidingsmogelijkheden 
• Betere hulp vooraf (transparant en eerlijk) 
• De mentor is de belangrijkste hulpverlener 
 
Deze factoren worden bevestigd door de experts waarmee gesproken is. 
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Bijlage 5: succesfactoren benoemd door experts 

De volgende ‘practice based’ effect vergrotende succesfactoren zijn benoemd over de context 
(extern) waarbinnen JeugdzorgPLus een onderdeel is en over het aanbod JeugdzorgPlus zelf (intern): 
 
Extern: 
1. Betrekken netwerk (professioneel en informeel); ook al zit de jongere op een andere plek, 

zijn netwerk blijft zijn leven; daarom is betrekken/ behandelen/ begeleiden van dat netwerk 
cruciaal vanaf de start. 

2. Recht en zorg: alle direct betrokkenen verantwoorden vorderingen van JeugdzorgPlus bij de 
rechter. De evaluatie (MDO) vindt plaats in aanwezigheid van de rechter. 

3. Zo kort mogelijk; vrijheidsbeperking dient zo kort mogelijk toegepast te worden. Intensieve 
begeleiding kan langer nodig zijn.  

4. Inzet van ervaringsdeskundigen is helpend voor de ontwikkeling van de jongere. 
 
Intern: 
5. Kwaliteit en deskundigheid van begeleiders. Zij bieden optimale, positieve en opbouwende 

bejegening en begeleiding aan iedere jongere.   
6. Een adequate analyse van jongere en systeem voorafgaand of bij de start is bepalend voor 

het resultaat.  
7. Maatwerk in de begeleiding en behandeling zijn noodzakelijk; individueel aanbod, want 

iedere jongere is uniek. 
8. Kleinschalig en intensief: hoe kleiner de groep, hoe meer mogelijkheden in de relatie, 

aandacht en contact met de jongere. 
9. Perspectief; weten waar je naartoe werkt, geeft motivatie om er iets voor te doen. 
10. Onderwijs en vrije tijdsbesteding op passend niveau en passend bij perspectief. 
11. Integraal; werken aan dezelfde doelen op elk moment van de dag, bij wonen, onderwijs / 

werk en vrije tijd.  
12. Efficiënt zorgproces; geen wachtlijsten, steeds begeleiding, onderwijs en behandeling waar 

nodig. 
13. Behandeling van verslaving wordt vanaf de start aangeboden.  
14. Bio feedback systemen/ volgsystemen; jongeren de mogelijkheid geven dat ze gevolgd 

worden en 24/ 7 feedback kunnen krijgen in realtime. 
15. Verzorging van geest en lichaam; voeding, bewegen, sociale interactie, slaap-waakritme. Dit 

hoort bij het proces van ‘normaliseren’. Toepassen van bijvoorbeeld mindfulness.   
16. Creativiteit (muziek / schilderen, etc) is positief voor normale ontwikkeling.  
17. Begeleiding is belangrijker dan behandeling. In de begeleiding wordt namelijk dagelijks 

gewerkt aan het leren vertrouwen op en bouwen aan relaties met volwassenen 
(professionals). Alleen daardoor kan de jongere ook meer leren vertrouwen op zichzelf.  
Belangrijke factoren in de begeleiding zijn openheid en transparantie.   

18. Afzondering alleen niet doen; soms is het belangrijk dat de jongere zich even terugtrekt uit 
een situatie, maar dan alleen samen met de begeleider.  

19. Trauma sensitief begeleiden. 
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Bijlage 6: Scenario’s in beeld en korte omschrijving 

Op basis van de analyses komt een aantal scenario’s  voor de toekomst van JeugdzorgPlus naar voren 
die hieronder beschreven worden. Beschreven wordt hoe in het scenario 80-90% van de jongeren 
bereikt gaat worden. Er bestaan altijd uitzonderingen waarbij het niet lukt. In die gevallen is het 
belangrijk heel kritisch te analyseren waarom het niet gelukt is en in die gevallen te zoeken naar 
passend maatwerk op basis van de uitkomsten van de analyse.  De beschreven scenario’s gelden 
voornamelijk voor het regionale aanbod van Pluryn / Intermetzo. In de regionale context biedt Pluryn 
/ Intermetzo ook andere mogelijkheden en de scenario’s gaan daarom uit van een gemengd aanbod 
in de vorm van trajecten. Pluryn / Intermetzo blijft ook een landelijke aanbieder van Jeugdzorgplus. 
Voor het landelijk aanbod kan een terrein blijven bestaan met daarop meer specialistische vormen 
van JeugdzorgPlus, zoals SMARAGD, jongere kinderen (12-) en specifieke meidenproblematiek.  
 
Voor alle scenario’s geldt dat de genoemde factoren uit de wetenschap en de praktijk goed geborgd 
worden. Daarbij blijft maatwerk een belangrijk uitgangspunt. Het kiezen voor een scenario is daarom 
meer een principiële keuze. De scenario’s sluiten elkaar namelijk niet uit, maar zijn wel verschillend 
als ze gezien worden als visie. Elk scenario wordt hieronder visueel gemaakt en inhoudelijk 
omschreven. De omschrijving dient steeds als toelichting. Het betreft hier dus geen uitgewerkte 
zorgprogramma’s. Na het maken van een keuze, dient de keuze inhoudelijk verder uitgewerkt te 
worden. Na de scenario’s wordt ingegaan op de relatie met af- en opschalen en de transitie naar 
gemeenten en een globale inschatting van de bedrijfsrisico’s, investeringen en financiële 
haalbaarheid. 
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Scenario 1: Regionale terreinen behouden gericht op regionaal aanbod aangevuld met lokale 
kleinschalige voorzieningen binnen de gemeenten 
 
 

 
 
 
Regionale terreinen 
In dit toekomstscenario heeft Pluryn / Intermetzo in de verschillende regio’s regionale terreinen. Op 
deze terreinen is sprake van een compleet aanbod, zowel gesloten als open jeugdzorg. Ook is 
onderwijs en dagprogramma aanwezig op alle niveaus. De terreinen vormen een gemeenschap voor 
de jongeren waarin zij leven, leren en zich ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt in het gezin van 
herkomst en het netwerk van de jongere intensieve begeleiding geboden om voor de jongere een 
stabiele plek te kunnen zijn na zijn verblijf op het terrein. Het is mogelijk voor het gezin om naar de 
jongere toe te komen om een tijdje samen met de jongere in zijn gemeenschap te verblijven. Ook 
kan een gezin opgenomen worden voor korte duur, bijvoorbeeld een weekend of meerdere 
weekenden. In de gemeenschap krijgt de jongere intensief begeleiding doordat hij in een kleine 
groep verblijft van maximaal vier tot zes jongeren.  
 
Kleinschalige eenheden in de buurt 
Om goede trajectzorg in de regio te bieden worden in alle regio’s waar Pluryn / Intermetzo 
contracten heeft kleinschalige eenheden opgezet. Daar kunnen jongeren terecht die de 
competenties hebben om in de wijk te  wonen, naar school te gaan en vrije tijd in te vullen. Deze 
eenheden zijn goed geïntegreerd in de buurt. Ze zijn bedoeld voor jongeren met en zonder een 
gesloten machtiging. De jongeren die verder zijn in hun ontwikkeling, krijgen een belangrijke rol als 
ervaringsdeskundigen voor de jongeren die net beginnen. Met lokale aanbieders van onderwijs, zorg 
en vrije tijd worden goede en structurele afspraken gemaakt om deze groep jongeren een veilige en 
uitdagende omgeving te bieden. Technische hulpmiddelen kunnen jongeren voorzien van directe 
feedback en ondersteuning op afstand bieden.  
 
Maatwerk in zorgaanbod 
Aanmeldingen vanuit de regio komen binnen bij het outreachende team van Pluryn / Intermetzo. Dit 
team gaat naar de jongere en zijn systeem toe. Samen wordt een goede anamnese opgesteld en een 
traject voorgesteld.  
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Om een traject op maat te bieden, wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden op het terrein, in 
de wijk en bij het systeem thuis. Alle mogelijkheden kunnen flexibel gecombineerd worden. Jongeren 
die samen een groep vormen zijn door het outreachend team gematched op persoonlijke 
kenmerken, capaciteiten, leerdoelen en ambities. Deze jongeren zijn dus gematched op wat de 
jongeren nodig en te bieden hebben en niet op basis van een diagnose. Groepswerk is niet de 
standaard, maar juist individuele begeleiding.       
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Scenario 2: Centraal gedeelte intensief (gesloten/open) aanbod; daarna direct in de wijk 
 
 

 
 
 
In dit is sprake van een landelijk groot terrein. Alle gesloten en open plekken worden op een terrein 
gerealiseerd, het totaal aantal plekken op dit terrein is 40% kleiner dan het huidige aanbod. Op dit 
terrein wordt iedere jongere eerst opgevangen. Hier worden intensieve trajecten geboden voor 
stabilisatie, uitdaging en het vormen van perspectief. Iedereen zit hier maximaal twee maanden met 
uitloop naar vier maanden. Door de schaal wordt het mogelijk op het terrein een zeer 
gedifferentieerd aanbod te realiseren, waarbinnen ook de uitersten als ernstige psychiatrie en 
verslaving op het terrein behandeld worden. Onderwijs en vrije tijd worden van acht tot acht 
gerealiseerd en iedere jongere wordt daarin intensief gevolgd en begeleid bij alles wat hij 
doet/meemaakt. Op dit terrein vinden veel vrijetijdsmogelijkheden plaats waardoor de jongeren 
andersoortige ervaringen op kan doen. Er vindt ook intensief sporten plaats in de vorm van 
bootcamps waar iedere jongere aan deel moet nemen, evenals gezonde voeding en zelf gezond 
koken voor een laag budget. Er wordt zoveel mogelijk directe feedback gerealiseerd. De jongere 
krijgt op dit terrein geen moment van ontsnapping en voortdurende ervaringen en feedback. De 
mentor en de jongere zijn eigenaar en regisseur van het traject. Zij schakelen behandelaren in op de 
momenten dat ze ergens tegen aan lopen waar ze niet uitkomen.  
 
Tegelijkertijd wordt de buurt waar hij naar toe gaat voorbereid op zijn komst. Dat wil zeggen dat 
gezin en netwerk begeleid worden, maar ook school en sportverengingen worden voorbereid. Dit 
kan omdat de vervolgplekken kleinschalige wooneenheden zijn waardoor nauwe verbindingen 
kunnen ontstaan met de ‘gewone’ plekken waar de jongeren na hun intensieve verblijf naartoe gaan. 
In de kleinschalige wooneenheden worden de jongeren in kleine groepen intensief begeleid in de 
wijk waar ze dan wonen. Ze doen positieve ervaringen op met andere  gewone jongeren terwijl ze 
nog intensief begeleid worden. Tegelijk komt hier het netwerk  om de hoek kijken. Gezin en netwerk 
lopen mee met de jongere en worden ook als systeem behandeld/begeleid. Hier gaat de jongere een 
keuze maken voor wie de rol van de mentor gaat overnemen in zijn eigen netwerk. Soms wordt een 
nieuwe mentor gezocht (in die gevallen dat de jongere niemand heeft / kan bedenken).  
 
 



  Arne Theunissen – Adviseur Jeugdzorg – Advies JeugdzorgPlus Pluryn / Intermetzo – 14 februari 2018   26 

 

Scenario 3: alleen maar kleinschalig in de wijk 
 
 

 
 
De geslotenheid wordt in dit scenario door Pluryn / Intermetzo alleen maar kleinschalig geboden in 
panden waar een gesloten groep zit en een open groep. Zo kan direct gewerkt worden aan meer 
vrijheden. Ook wordt intensief samen gewerkt met lokale zorgaanbieders, onderwijs en 
vrijetijdsorganisaties. Er wordt in de buurt veel georganiseerd waar je als jongere een rol in kunt 
pakken. Alles is gericht op normaliseren, maar met een begeleider die niet loslaat. Ook hier kan 
gewerkt worden met technische middelen om direct feedback te organiseren.  
 
Jongeren worden zoveel mogelijk in hun eigen gemeente, maar in ieder geval in hun eigen regio 
opgevangen. Voordeel hiervan is dat het eigen netwerk direct een grote rol speelt. In overleg met de 
jongere worden mensen uit de buurt / netwerk / systeem aangewezen als ‘coördinator’ van de zorg. 
Deze mensen vormen ook de ogen en oren voor de jongere en de begeleiders. Het dagprogramma 
wordt in het begin van 8 tot 8 georganiseerd en dat wordt afgebouwd en meer aan de jongere 
overgelaten zodra hij dat kan. Het systeem wordt gelijktijdig met de jongere intensief begeleid / 
behandeld door inzet van MST/FACT etc. De jongere speelt hier ook direct een grote rol in, omdat 
alles in de nabijheid plaatsvindt. Ook de mentor kan daardoor ‘meedoen’ met de systeemtherapie.  
 
Wat in deze werkwijze extra benut kan worden is de inzet van ervaringsdeskundigen. Met iedere 
jongere die hier verblijft worden afspraken gemaakt om de volgende jongere te begeleiden en 
verhalen uit te wisselen. Wat heeft gewerkt en wat niet. Jongeren leren dan van elkaar en met 
elkaar, steeds in kleine groepjes van maximaal vier jongeren.  
 
Dit scenario kan nog een stapje verder doorgevoerd worden, door de jongeren standaard in hun 
thuissituatie intensieve begeleiding te bieden. In dat geval zijn er geen locaties meer nodig, maar 
meer begeleiders die elkaar afwisselen in de thuissituatie van de jongere. De vrijheidsbeperking geldt 
dan vooral de voortdurende aanwezigheid van de professional in de buurt van de jongere.  
 
Daar waar blijkt uit de praktijk dat de jongere meer specialistische behandeling nodig heeft op het 
vlak van psychiatrie en/of verslaving, wordt dat door andere partners ingezet via de gemeente.  
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Bijlage 7: Opdracht 

Maak een analyse van het interne en externe speelveld rondom JeugdzorgPlus, gecombineerd met 
de te verwachten ontwikkelingen in de komende tien jaar en daarbij een gedragen advies omtrent de 
te nemen besluiten over de in te slaan strategische weg. 
 
Aandachtspunten en kaders: 
- Werk vanuit de inhoud en visie van Pluryn / Intermetzo.  
- Werk een aantal scenario’s uit, waarbij inhoud, bedrijfsvoering en externe profilering in 

relatie tot dit scenario helder worden.  
- Met name de scenario’s waarin gezocht wordt naar het vanuit de transitie anders kijken en 

denken zijn voor ons het meest aantrekkelijk. 
- Kennis is veelal aanwezig in de organisatie: verzamel en bundel de in de organisatie 

aanwezige kennis (vanuit alle locaties) en stimuleer ‘anders’ en ‘vernieuwend’ denken. 
- Kijk naar de regionale zorglandschappen in ons totale verzorgingsgebied. 
- Breng de samenhang met de opdracht tot afschaling in beeld. 
 
Visie JeugdzorgPlus 
Visie Pluryn / Intermetzo 
Wij gaan uit van de eigen kracht en wensen van de mens. Wij inspireren jongeren en (jong) 
volwassenen met complexe zorgvragen om zich maximaal te ontplooien en volwaardig deel te 
nemen aan de maatschappij. Dit bij alle facetten van het dagelijks leven.  
 
Ieder mens heeft recht op gelijke kansen en mogelijkheden. Ook met een beperking of als de 
problematiek complex is. Pluryn / Intermetzo helpt bij het vergroten van kansen op een 
gelijkwaardige plek in de samenleving. We staan open voor iedereen en voor alle zorgvragen. Daarbij 
werken we samen met anderen om duurzame resultaten te behalen. Het individuele doel van de 
cliënt is leidend.  
 
In ons werk gaan we een respectvolle relatie aan met mensen. Het vertrekpunt daarbij is dat een 
ieder zoveel mogelijk zelf vorm geeft aan zijn of haar leven. De kracht komt daarbij uit de mens zelf. 
Wij ondersteunen daarbij: sterker in de samenleving. Powered by Pluryn / Intermetzo. 
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Bijlage 8: Bronnen 

Intern is gesproken met een aantal clustermanagers / medewerkers / behandel coördinatoren, die 
betrokken zijn bij de verschillende locaties. Ook is gesproken met vijf jongeren. Daarnaast is 
gesproken met de volgende experts:  

‒ Adrie van Montfoort (rechter en eigenaar Van Montfoort)  
‒ Arne Popma (psychiater)  
‒ Erik Jongmans (psychotherapeut) 
‒ Frederique Coelman (directeur Koppeling) 
‒ Mariëlle Bruning (hoogleraar jeugdrecht) 
‒ Maria de Jong (advocaat en promovendus Jeugdzorgplus)  
‒ Marris van de Luitgaarden (adviseur jeugd gemeente Breda) 
‒ Karin Nijhof (onderzoeker, Pluryn / Intermetzo) 
‒ Sigrid van de Poel (Bestuurder JBRA) 
‒ Niels Eemstra (Manager Smaragd, Pluryn / Intermetzo) 
‒ Arjan Steenbeek (Onderwijs, Pluryn / Intermetzo) 
‒ Nelleke Hilhorst (expert samenvoegen Straf en Civiel) 
‒ Dirk Jan van ’t Woud (Flevoland, Pluryn / Intermetzo) 
‒ Belia Haasbroek (Flevoland, Pluryn / Intermetzo) 
‒ Eric van der Graaf (directeur, Pluryn / Intermetzo) 
‒ Hilda Barnhoorn (directeur, Pluryn / Intermetzo) 
‒ Sanne Lotens (Adviseur Lindenhorts/Almata, Pluryn / Intermetzo) 
‒ Wouter de Lange (Save) 
‒ Alco ten Brinke (PLC Gelderland) 
‒ Fer Wennekes (accounthouder, Pluryn / Intermetzo) 
‒ Peter Hendriks (controller, Pluryn / Intermetzo) 
‒ Ronald Helvoirt (manager vastgoed, Pluryn / Intermetzo) 
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