
JeugdzorgPlus (Gesloten Jeugdhulp):   
24 uurszorg in een veilige omgeving   
 
Doelgroep Jongeren met complexe multiproblematiek en een rechterlijke machtiging 

voor   gesloten jeugdzorg    
Leeftijd    10-18 jaar    
Aanvullend  Wonen, behandeling, therapie & training, onderwijs en vrijetijdsbesteding    
Plaats Eefde, Zeist 
Contact Klantenbureau Pluryn, tel. tel. 088 – 779 50 00 

   
  
■ Korte beschrijving van deze dienstverlening  
Jongeren vinden houvast, veiligheid, ondersteuning en experimenteerruimte bij Pluryn, 
locatie Eefde en locatie Lindenhorst Zeist. In deze omgeving kunnen ze nieuwe 
vaardigheden ontwikkelen.  Pluryn slaagt erin jongeren te binden met een individueel 
programma voor elke jongere en een multidisciplinaire aanpak. Jongeren binden zich in 
eerste instantie aan het groepsproces, vervolgens aan hun eigen doelen. De behandeling 
van JeugdzorgPlus vindt plaats in trajecten. Het eerste deel van het traject vindt plaats op 
de locatie Eefde of Zeist. Na een half jaar gaat de behandeling verder op een Pluryn 
behandelgroep voor Open Jeugdzorg of bij een regionale jeugdzorginstelling.   
  
■ Wie voert de ondersteuning uit?  
De jongere krijgt op basis van de problematiek een plek bij een behandelgroep. Een team 
van professionals is verantwoordelijk voor de uitvoering van het trajectplan. De 
medewerkers zijn gespecialiseerd in de behandeling van jongeren met dezelfde 
gedragskenmerken.   
  
■ Welke faciliteiten heeft Pluryn?  
Jongeren komen in Eefde terecht in een veilige, prikkelarme omgeving. Ze vinden er 
behandelgroepen voor JeugdzorgPlus en open jeugdzorg. De school voor voortgezet 
speciaal onderwijs (VSO Eefde) staat ook op het terrein. Er zijn poliklinieken in Zutphen, 
Arnhem en Winterswijk. Voor dagbehandeling kunnen jongeren naar Warnsveld. 
Lindenhorst in Zeist is een besloten omgeving met 5 behandelgroepen. Jongeren gaan naar 
school op het terrein. Ze krijgen intensieve behandeling en ondersteuning. In het 
dagprogramma zit alles in: school, behandeling, sport en vrije tijd. 
  
■ Voorwaarden  
Voor JeugdzorgPlus is Nederland opgedeeld in zorggebieden. Bij jongeren in een 
beschermingskader (OTS, machtiging uithuisplaatsing, machtiging gesloten) kan de 
gecertificeerde instelling zelf doorverwijzen naar Pluryn. De verdere procedure is 
afhankelijk van de contractafspraken met de betreffende regio. Ons klantenbureau weet 
welke afspraken er zijn met de regio’s.  
  
■ Wie betaalt dat? JeugdzorgPlus valt onder de Jeugdwet. De regiogemeenten betalen 
hiervoor.   
  
■ Vragen? Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 
779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl. 


