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Betreft Rapport gesloten jeugdzorg

Geachte heer De Vries,

Op 19 februari 2010 heeft u mij uw verkenning naar de gesloten jeugdzorg
toegezonden. U heeft in deze verkenning vooral gekeken naar de samenhang
(instroom, doorstroom en uitstroom) tussen de gesloten jeugdzorg en de andere
jeugdzorgvoorzieningen.
De bevindingen uit uw verkenning spitsen zich toe op het signaleren van risico's
die kleven aan een aantal knelpunten in de jeugdzorg. Deze risico's houden in dat
jongeren met meervoudige problemen onnodig (lang) in de gesloten jeugdzorg
verblijven. Als knelpunten die van invloed kunnen zijn op instroom, doorstroom en
uitstroom in de gesloten jeugdzorg noemt u het bestaan van wachtlijsten, een
onvoldoende intersectoraal zorgaanbod voor jeugdigen met meervoudige
problematiek en het bestaan van verschillen tussen wettelijke regimes.

Ik heb kennis genomen van uw risico-analyse dat jongeren onnodig kunnen
instromen in de gesloten jeugdzorg en later uitstromen dan mogelijk is. Ik stel
met u vast dat niet te bepalen is hoe groot het risico is op (het voortduren van)
onnodige plaatsing in de gesloten jeugdzorg.

Uw risicoanalyse ondersteunt mijn streven naar een verdere ontwikkeling van de
gesloten jeugdzorg. Mijn beleid is er op gericht om alleen jeugdigen met
meervoudige problemen gesloten te behandelen voor wie dat functioneel is,
alsmede dat die geslotenheid niet langer duurt dan nodig is. Hieronder ga ik in op
elk van de hierboven genoemde knelpunten en, voor zover van toepassing op de
door u voorgestelde oplossingen daarvoor.

Het risico dat het staan op een wachtlijst in het vrijwillige kader kan leiden tot
plaatsing in de gesloten jeugdzorg is in het geval van een crisissituatie denkbaar.
Dit wordt ook genoemd in het rapport van Hoeksma, Homans en Menting (p.18).1

Het wegwerken van de wachtlijsten in de provinciale jeugdzorg heeft onder andere
vanwege de effecten zoals u signaleert voor mij veel prioriteit. Daarom heb ik voor
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1 Hoeksma, Homans en Menting, Eindrapportage Onderzoek naar wachtenden op
provinciale jeugdzorg (26 januari 2009)
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2008 en 2009 prestatieafspraken gemaakt met de provincies en grootstedelijke
regio's dat gegeven een verwachte groei er ultimo 2009 geen kinderen meer
langer dan negen weken wachtten op zorg. Zowel de provincies als ik hebben
hiervoor extra middelen ingezet. Op zeer korte termijn informeer ik de Kamer
over het eindresultaat van deze prestatieafspraken. Ik kan u vast melden dat deze
prestatieafspraken hebben gezorgd voor een forse daling van de wachtlijsten.
Voor 2010 en 2011 heb ik opnieuw afspraken gemaakt met de provincies en
grootstedelijke regio's met Afsprakenkader jeugdzorg 2010-2011. Met dit
afsprakenkader is vastgesteld welke middelen ik beschikbaar stel voor de
provinciale jeugdzorg voor de jaren 2010 en 2011. Op basis van het beschikbare
budget is afgesproken dat provincies en stadsregio's alle kinderen de
noodzakelijke zorg geven binnen verantwoorde wachttijden.

Plaatsing in de gesloten jeugdzorg is voor sommige jongeren de enige adequate
vorm van zorg. Er zijn jongeren met dusdanige opvoed- en gedragsproblemen dat
plaatsing noodzakelijk is om te voorkomen dat zij zichzelf of dat anderen hen aan
de noodzakelijke zorg onttrekken. Ik ben wel van mening dat deze gesloten
behandeling alleen effectief kan zijn als die is ingebed in een traject dat gericht is
op weer meedoen in de samenleving. Dat vraagt voldoende intersectoraal
zorgaanbod. Dat is reeds in ontwikkeling.

Ook signaleert u het risico dat het bestaan van verschillende wettelijke regimes
van invloed kan zijn op plaatsing in de gesloten jeugdzorg. Dit element zal
onderdeel uitmaken van de discussie die gevoerd zal gaan worden over een nieuw
stelsel voor de zorg voor jeugdigen.

In uw brief bepleit u het opstellen van een integraal beeld van de wijze waarop
jeugdigen zich bewegen binnen de jeugdzorg om zodoende meer inzicht te krijgen
in de effecten van knelpunten in de jeugdzorg. Ik deel uw behoefte aan meer
betrouwbare informatie over de jeugdzorg. Daarom ben ik in 2008 gestart met het
project 'Beter, Anders, Minder'. Dit project is gericht op de verbetering van de
beleidsinformatie in de jeugdzorg. Veel registratiesystemen worden op dit moment
door professionals ervaren als een verplichting zonder meerwaarde voor de
organisatie. Door de registratie beter aan te sluiten op de praktijk en door de
onnodige uitvraag te schrappen ben ik doende samen met het IPO en de MOgroep
Jeugdzorg deze situatie te verbeteren. Doel is dat we 25% minder uitvragen,
Minder, maar ook dat de informatie die wordt aangeleverd beter van kwaliteit is,
dus Beter en Anders.
In de nieuwe beleidsinformatie is de focus verschoven van het uitvragen van
beleidsinformatie gericht op producten naar informatie die vertrekt vanuit de
cliënten. In de nieuwe uitvraag staan cliëntstromen en cliënttrajecten centraal.
Hierdoor ontstaat er beter zicht op hoe jeugdigen zich bewegen in jeugdzorg. Een
nieuw onderdeel van de beleidsinformatie is dat naast informatie over de
provinciale jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering ook informatie
wordt uitgevraagd over de gesloten jeugdzorg. Ik verwacht in 2011 te starten met
de uitvraag van de nieuwe beleidsinformatie.

In 2009 heeft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport 'De jeugd een
zorg' een ramingsmodel beschreven om het toekomstig beroep op de provinciale
jeugdzorg te ramen. Tevens is een verdeelmodel ontwikkeld. Het SCP-rapport
bevat een goede basis voor de verdere doorontwikkeling van het ramings- en
verdeelmodel jeugdzorg. De Commissie Financiering Jeugdzorg (CFJ), die ik
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gevraagd heb de regie te nemen over de doorontwikkeling van de SCP-modellen, Directie Jeugdzorg
pleit ervoor om informatie te verzamelen die noodzakelijk is voor de
doorontwikkeling van het huidige model tot een model dat meer verklaringskracht ons kenmerk
biedt en een betere prognose mogelijk maakt van de vraag naar provinciaal jz/Gj-2992025
gefinancierde jeugdzorg. De CFJ beveelt ook aan om in aanvulling op de SCP-
modellen een model te ontwikkelen dat voorziet in een financiële vertaling van de
vraagraming en dat rekening houdt met de onderlinge samenhang tussen
voorzieningen, waaronder de Wmo, de jeugd-GGZ en de jeugd-LVG. Ik
onderschrijf, net als de CFJ, ook de noodzaak om te komen tot een aanvullend
model waarmee een benodigd budget berekend kan worden en waarbij de
onderlinge samenhang tussen voorzieningen in beeld wordt gebracht.

In aanvulling op uw brief kan ik u melden dat over de plaatsing van jeugdigen met
een machtiging gesloten jeugdzorg de bureaus jeugdzorg en zorgaanbieders
gezamenlijk een protocol hebben opgesteld waarin de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle partijen zijn vastgelegd.

Resumerend, ik onderken de risico's die u noemt waardoor jongeren onnodig
(lang) in de gesloten jeugdzorg kunnen verblijven. Dat laat onverlet dat er
jongeren zijn voor wie tijdelijk deze vorm van zorg nodig is. De komende jaren zal
de aandacht uit moeten gaan naar een verdere ontwikkeling van een adequate
zorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen, zodat zij niet langer dan
nodig is in de gesloten jeugdzorg verblijven.

Afsluitend wil ik u nog wel wijzen op een aantal onvolkomenheden die ik in uw
brief van 19 februari heb geconstateerd.
In de passage over de achtergrond van de gesloten jeugdzorg geeft u naar mijn
mening een andere interpretatie aan de onderzoeken die destijds ten grondslag
hebben gelegen aan de politieke beslissing om tot de scheiding van de beide
groepen jeugdigen over te gaan. Die onderzoeken wezen namelijk uit dat het
aanbod voor de groep jeugdigen met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen
onvoldoende toegesneden was op hun specifieke zorgvraag.
Bovendien wekt die passage de indruk dat de Wet op de jeugdzorg (Wjz) vermeldt
wie wel en wie niet in een justitiële jeugdinrichting (jji) mogen verblijven. Dat is
niet het geval. De Wjz geeft aan wie in de gesloten jeugdzorg mag verblijven.
In de passage 'Zicht op stromen en knelpunten' schrijft u dat er geen informatie
beschikbaar is over de echte noodzaak van verblijf in een gesloten
jeugdzorginstelling. Daarbij wil ik ter nuancering wijzen op de procedure
voorafgaand aan plaatsing van een jeugdige in een gesloten jeugdzorginstelling.
Daarbij dient een gekwalificeerde gedragswetenschapper in te stemmen met de
verklaring van het bureau jeugdzorg dat geslotenheid nodig is. Vervolgens legt
bureau jeugdzorg een verzoek voor aan de kinderrechter die, alle belangen
afwegend, bepaalt of een machtiging gesloten jeugdzorg wordt afgegeven.
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De noodzaak van plaatsing in een instelling voor gesloten jeugdzorg wordt
daarmee op diverse momenten tijdens de procedure getoetst.

Ik verzoek u mijn reactie integraal te verwerken.

Hoogachtend,
de Minister voor Jeugd en Gezin,
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