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Gesloten Jeugdhulp t.b.v. Jeugdigen in Zorggebied Zuidwest 
 

1. Inleiding 
Per 1 januari 2015 wordt de nieuwe jeugdwet van kracht. Op dat moment komt ook de zorg 

voor jeugdigen met een gesloten machtiging onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. 

In de provincie Zuid-Holland (gesloten jeugdzorg gebied Zuidwest) zijn 5 regio’s van 

samenwerkende gemeenten gevormd. Deze regio’s stemmen met elkaar af over de relatie met 

de instellingen voor gesloten jeugdhulp: Horizon, Jeugdformaat (combinaties) en De 

Hoenderloogroep. Dit gaat dan om aspecten als bekostiging, opdrachtverlening, inhoudelijke 

ontwikkeling en positionering van de zorg.  

De 5 regio´s in Zuidwest gebruiken de expertise van deze aanbieders voor het verder 

vormgeven van de opdracht die verbonden is met de transitie: het realiseren van 

bezuinigingen en tegelijkertijd het transformeren van de zorg. In deze notitie zetten de 5 

regio’s een gezamenlijke richting neer. Deze richting is sturend voor de gesprekken met de 

aanbieders, VWS en de VNG. 

 

2. Visie 

De gemeenten in de 5 regio’s hebben de ambitie om de zorg, samen met de aanbieders, beter 

en efficiënter vorm te geven. Een verdere ontwikkeling naar een trajectmatige inzet van de 

zorg, waaronder gesloten jeugdhulp, zal een belangrijke focus zijn. Om dit te kunnen 

realiseren, zal de ambitie t.a.v. de krimp van de capaciteit in Zuidwest hoger moeten worden 

dan tot nu is berekend door VWS, VNG en JZ-NL. 

De nadruk ligt voor de gemeenten enerzijds op een verschuiving van zwaardere vormen van 

hulp naar tijdiger inzet van lichtere vormen van hulp dichtbij huis (met als doel te voorkomen 

dat jeugdigen op een later moment behoefte krijgen aan zwaardere vormen van hulp, vaak 

buiten de thuissituatie) en ook op transformatie van het karakter van de gesloten jeugdhulp. 

Wij zien de gesloten jeugdhulp niet als een sluitstuk van een aanpak, maar als onderdeel van 

een aanpak. Uiteraard blijft er behoefte aan zware specialistische vormen van jeugdhulp 

bestaan.  

 

Bij de keuze voor inzet van zorg staat het perspectief van de jeugdige centraal. Er zal daarbij 

altijd naar gestreefd moeten worden om een jeugdige zo kort als mogelijk, maar zo lang als 

noodzakelijk, de juiste zorg te bieden. Een en ander wordt reeds bij aanvang van 

hulpverlening ingeschat en in de vorm van een zorg-/trajectplan vastgelegd. De module 

gesloten jeugdhulp moet daarbij zo kort mogelijk duren, waarna eventuele verdere modules zo 

veel als mogelijk dienen te worden geboden in de eigen omgeving van de jeugdige en 

zijn/haar gezin. Uitgangspunt daarbij is een gemiddelde duur van de gesloten module van 6 

maanden. Mocht een aanbieder van gesloten jeugdhulp van oordeel zijn dat 6 maanden 

onvoldoende is, dan wordt dit beargumenteerd aangegeven aan- en besproken met de 

gezinscoach van het jeugd- en gezinsteam/sociaal wijkteam en gezinsvoogd. De laatsten zijn 

echter uiteindelijk bepalend voor accordering van eventuele verdere gesloten verblijfsduur. De 

regie op het proces/het traject ligt in handen van de bij het gezin betrokken zorgverlener van 

jeugd- of wijkteam en gezinsvoogd. 
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 De visie puntsgewijs: 

 Ontschotting van geldstromen heeft tot doel om te komen tot integrale en effectieve 

hulp aan jeugdigen en gezinnen;  

 Alleen de gesloten module wordt ingekocht bij een aanbieder van gesloten jeugdhulp 

en apart gecontracteerd. Een ontwikkeling van trajectfinanciering, onder andere door 

onderaannemerschap, wordt als positieve ontwikkeling gezien, mits aangestuurd 

vanaf de “voorkant”; 

 Opvolgende modules worden uitgevoerd door de aanbieder die, naar inzicht van 

gezinscoach uit het wijkteam en gezinsvoogd, hiervoor het beste de passende zorg 

kan bieden, e.e.a. mede op basis van advies van de aanbieder van gesloten 

jeugdhulp. 

 Deze hulpverlening dient beter aan te sluiten op de problematiek van jeugdigen en 

gezinnen en dient dichter in de buurt plaats te vinden; 

 Belangrijk daarbij is het werken aan het versterken van eigen kracht van jeugdigen en 

van het zorgend en probleemoplossend vermogen van gezinnen en de sociale 

omgeving  

 Door deze manier van organiseren en interveniëren kan het beroep op specialistische 

en gedwongen hulp worden verminderd.  

 

3. Uitgangspunten en ontwikkeldoelen van de 5 regio’s t.a.v. gesloten jeugdhulp 
Bij de verdere ontwikkeling en positionering van de gesloten jeugdhulp gelden voor de regio’s 

de volgende uitgangspunten: 

- De 5 regio’s nemen gesloten jeugdhulp af vanwege hun verantwoordelijkheid voor 

passende zorg voor jeugdigen. Regio’s nemen niet de verantwoordelijkheid voor het 

voortbestaan van instellingen over van het Rijk. Voor 2015 is echter wel continuïteit 

van zorg aan de orde, waarvoor een redelijke mate van instandhouding van 

infrastructuur geboden en afgesproken is.  

- Alle zorg dient zoveel mogelijk, zo dichtbij mogelijk (dus in principe met actieve 

betrokkenheid van gezin en/of netwerk) te worden uitgevoerd. Het perspectief van een 

jeugdige en het gezin staat centraal.  

- Rijk, VNG en instellingen hebben afspraken gemaakt over de afbouw van de 

overcapaciteit. Voor de regio Zuidwest geldt een capaciteitsreductie van 68 bedden 

(van 378 nu, naar 310). De gemeenten gaan ervan uit dat deze reductie is 

gerealiseerd per 1 januari 2015. De gemeenten zullen ten aanzien van de inkoop zo 

veel als mogelijk rekening houden met de door de aanbieders voorgestelde afbouw.  

- Landelijke bezuinigingen (15% ) gelden ook voor gesloten jeugdhulp . Daar zal in de 

komende periode op afgebouwd moeten worden. Regio’s gaan ervan uit dat deze 

afbouw (4%, 6% en 5% in respectievelijk 2015, 2016 en 2017) net als bij andere 

instellingen door de aanbieders van gesloten jeugdhulp gedragen kan worden.1 

                                                      
1 De samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond hanteren een korting van 5% in 2015 conform 

hun regionaal transitie arrangement. Daarbij dient aangetekend dat de gemeenten de begroting 2015 

nog niet sluitend krijgen. Dit kan nog impact hebben. De samenwerkende gemeenten in de regio Zuid-

Holland Zuid hanteren een korting van 6% in 2015 conform hun beleidsrijk regionaal 

transitiearrangement. Voor de jaren 2016 gaat deze regio uit van een korting van 5% en voor 2017 van 

4%.   
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- Tevens voorzien de regio’s, naast de bezuinigingstaakstelling, een verdere 

capaciteitsafname naar uiteindelijk 235 voor de regio Zuidwest. 

- In 2015 wordt in principe alleen gecontracteerd bij/subsidie verstrekt aan Horizon, 

Jeugdformaat (combinaties JJC en Schakenbosch) en de Hoenderloogroep. 

- Voor de bekostiging in 2015 sluiten we aan op de landelijk gemaakte afspraken t.a.v. 

de kostprijs. Deze is €117.000 per plek/bed. Van elke plek zullen gemiddeld 2 

jeugdigen per jaar gebruik kunnen maken.  

- De inzet van de 5 regio’s kan leiden tot andere bekostiging in de toekomst. De 

gesloten jeugdhulp wordt gezien als een integraal onderdeel van het brede J&O-palet. 

Wanneer gesloten jeugdhulp nodig is, moet deze meer geïntegreerd worden in het 

totale integrale traject. 

- Indien er om redenen (zorginhoudelijk, veiligheid etc.) een plek buiten het 

verzorgingsgebied van de voor de regio werkende instellingen nodig is, dan wordt dit 

gefinancierd uit het instellingsbudget van de instellingen die voor het gebied ZW 

werken via onderaannemerschap. De gemeenten financieren hier niet aanvullend op. 

In 2015 moet worden geëvalueerd hoe dit uitgangspunt uitwerkt. 

- De 5 regio´s willen een efficiënter afrekensystematiek realiseren. In de huidige 

afrekensystematiek met het ministerie van VWS geldt voor de gesloten jeugdhulp een 

bezettingsgraad van 90%. De 5 regio´s willen met de instellingen in gesprek gaan over 

de mogelijkheden te komen tot efficiënter inzet van beschikbare capaciteit. Bij 

voorbeeld middels time-outplaatsingen of weekendplaatsingen. 

- Doorplaatsingen van de ene aanbieder van gesloten jeugdhulp naar een volgende 

aanbieder moeten worden voorkomen en indien dit toch gebeurt tast dit het 6 

maanden principe niet aan. 

- De 5 regio´s streven naar de ontwikkeling van meer integraal aanbod met JGGZ en 

JLVB. 

- De regio’s zullen de vrijvallende middelen als gevolg van een mogelijke verdere 

beddenreductie beschikbaar houden voor de zorg en inzetten voor voorzieningen die 

eerdere uitstroom mogelijk maken (bij regionale aanbieders en/of andere 

mogelijkheden). 

 

Hieronder wordt een aantal van de uitgangspunten nader uitgewerkt en wordt toegelicht welke 

impact dit zal hebben op het landschap van de gesloten jeugdhulp. 

 

4. Capaciteitsreductie Regio Zuidwest 
Landelijk zijn er tussen VWS, VNG en aanbieders gesloten jeugdhulp afspraken gemaakt over 

een reductie van plekken vanwege het capaciteitsoverschot (leegstand). Voor de regio Zuid-

West is berekend dat de capaciteit terug moet van 378 naar 310 (68 plekken in 2015).  

Jeugdzorg Nederland en de gezamenlijke aanbieders van gesloten jeugdhulp hebben voor 

deze afbouw een voorstel gedaan: : 

- 30 plekken door de locatie JJC te sluiten en deels samen te voegen met Schakenbosch 

- 15 tijdelijke plekken bij OGH (tijdelijke capaciteit) 

- 15 tijdelijke plekken bij Intermetzo (tijdelijke capaciteit) 

- 4 plekken bij Horizon 

- 4 plekken bij DHG 
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VWS geeft aan dat ze de brief vanuit Jeugdzorg Nederland en de brief vanuit de 

zorgaanbieders ziet als een advies van de aanbieders in de richting van de gemeenten 

voor de inkoop. VWS vindt dat de inkoopafspraken die gemeenten maken, leidend zijn 

voor de afspraken die gemaakt worden over de reductie van de 68 plekken en de 

aanspraak op de €25 miljoen die landelijk beschikbaar is voor frictiekosten.  

 

4.1 Landelijke bezuinigingen 

De regio’s hebben een bezuinigingstaakstelling in de periode 2015-2017 vanwege de transitie 

jeugdhulp. Deze bezuinigingen worden ook toegepast op het domein van de gesloten 

jeugdhulp en zullen dus impact hebben op de capaciteit in 2015 en verder.  

Deze bezuinigingen waren niet betrokken in de besprekingen die er zijn geweest tussen VWS, 

VNG en JZ-NL over de capaciteitsreductie vanwege leegstand en dienen dus nog verwerkt te 

worden in het toekomstig capaciteitsplaatje van de aanbieders van gesloten jeugdhulp 

Vanwege de bezuinigingen dient er tot en met 2017 in ieder geval een verdere reductie plaats 

te vinden van 15% van de voor 2015 berekende capaciteit van 310 bedden. 

 

4.2 Toekomstige capaciteitsbehoefte 

De regio’s van samenwerkende gemeenten verwachten in de toekomst met een totale 

beschikbare capaciteit van 235 bedden gesloten jeugdhulp in voldoende mate te kunnen 

voorzien in de behoefte. Enerzijds zal de versterking van de lokale structuren en het stevig 

verbinden van de module gesloten jeugdhulp op het lokale domein een positief effect hebben. 

Anderzijds zal voor een deel van de jeugdigen een ander type specialistische jeugdhulp beter 

passen. Dit komt neer op een verdere reductie van rond 9% naast de eerdergenoemde 15% 

vanuit de taakstelling. De realiteitswaarde van deze verdere reductie hebben we als regio’s 

besproken met de huidige aanbieders van gesloten jeugdhulp. Deze hebben aangegeven de 

voorgestelde verdere daling als realistisch te zien. Wel is daarbij aangetekend dat flexibiliteit in 

het aanbod van belang is zodat eventuele onvoorziene vraag kan worden opgevangen. Op 

basis van een eerste verkenning lijkt deze flexibiliteit binnen de regio aanwezig te zijn. 
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4.3 Effect op de capaciteitsbehoefte ontwikkeling aantal plekken gesloten jeugdhulp 

De regio’s voorzien op basis van het streven om op 235 capaciteitsplekken uit te komen op 

een gefaseerde afbouw van de capaciteit gerekend vanaf de 310 bedden per 2015. Het eerste 

effect van de bezuinigingen zal al in 2015 merkbaar zijn, omdat de gemeenten niet 310, maar 

298 bedden zullen afnemen door de verrekening van de bezuiniging op het macrobudget. 

  

snel 

2015 2015 2016 2017 

Uitgangspunt bij start jaar 310 296 264 

Bezuiniging in dat jaar 4,5% = 14 6% = 19 5% = 13

Extra afname 0 13 16 

Beschikbaar in het jaar 296 264 235 

 

langzamer 

2015 2015 2016 2017 2018 

Uitgangspunt bij start jaar 310 296 271 259 

Bezuiniging in dat jaar 4,5% = 14 6% = 19 5% = 14  

Extra afname 0 6 8 24 

Beschikbaar in het jaar 296 271 259 235 

 
De krimp vanwege de landelijke bezuinigingen is een gegeven waar de instellingen rekening 
mee moeten houden. De regio’s zullen de vrijvallende middelen als gevolg van een mogelijke 
verdere beddenreductie beschikbaar houden voor de zorg en inzetten voor voorzieningen die 
eerdere uitstroom mogelijk maken (bij regionale aanbieders en/of andere mogelijkheden). 
 
 
4.4 Afbouw gesloten jeugdhulp door VWS 

Het is bekend dat VWS en VNG zijn overeengekomen dat in 2015 van het macrobudget 25 

miljoen wordt afgeroomd t.b.v. frictiekosten afbouw VWS-capaciteit. Hiertegenover mag 

verwacht worden dat er binnenkort door VWS en VNG gezamenlijk een afbouwscenario wordt 

bekendgemaakt om tot de capaciteit van 298 plaatsen per 1-1-2015 te komen. Als dit niet 

voorhanden is of komt, dan wel wanneer VWS niet tijdig de subsidierelatie met de aanbieders 

gesloten jeugdhulp kan beëindigen (de aanbieders hebben najaar 2013 een 

bezwaarprocedure gewonnen), ontstaat de situatie dat de gemeenten ofwel de overcapaciteit 

in 2015 van VWS financieren (en niet de afbouw) dan wel dat de gemeenten zelfs in het 

geheel niet hoeven te contracteren omdat VWS in rechte is gehouden subsidiering voort te 

zetten. Deze mogelijke situatie moet met VWS en VNG worden besproken. Uitgangspunt is 
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dat de “ingeleverde” 25 miljoen (voor Zuidwest plm. een kwart hiervan) bedoeld is voor 

afbouwfrictie en niet voor een blijvende overcapaciteit in 2015.  

 

De regio Zuidwest gaat er voorts van uit, met het oog op de verdere bezuinigingen tot en met 

1-1-2017, dat de 25 miljoen is gerelateerd aan het eindplaatje, dus is bedoeld voor 

frictiekosten afbouw tot 235 plaatsen. De regio’s aanvaarden derhalve geen 

verantwoordelijkheid tot de situatie dat de capaciteit van 235 plaatsen is bereikt.  

Uitgaande van de stelselverantwoordelijkheid van VWS en uitgaande van het feit dat de 

regio’s in Zuidwest functies financieren is het uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid voor 

eventuele verdere fricties bij instellingen primair een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van 

VWS en de aanbieders.  

De 5 regio’s gaan er van uit dat de “uitname” van 25 miljoen uit het macrobudget eenmalig is. 

Verwacht wordt dat VWS en VNG, die de afspraken maakten, met een nauwgezet afbouwplan 

komen, met duidelijk overzicht van de  frictiekosten. Herhaling van de uitname zal, door 

financiële redenen ingegeven, leiden tot verdere verlaging van inkoop van capaciteit. 

Tevens verwachten de 5 regio’s dat de aanbieders hun eigen verantwoordelijkheid oppakken 

met betrekking tot de capaciteitsreductie.  

 

5. Wie gaat de gesloten jeugdhulp leveren? 

Beredeneerd langs de lijn van de capaciteitsreductie van 378 naar 310, starten de regio’s per 

2015 met 3 leveranciers van gesloten jeugdhulp: Horizon, Jeugdformaat (JJC en 

Schakenbosch) en de Hoenderloogroep. 

 

De reductie naar 235 bedden vraagt helaas om ingrijpende maatregelen. Een reductie van 

deze omvang is niet te realiseren door het hanteren met de kaasschaaf-methode en kan 

alleen worden gerealiseerd als er heldere keuzes worden gemaakt. Wanneer nu geen heldere 

keuzes worden gemaakt, blijven er in de toekomst locaties/instellingen bestaan die niet op een 

goede wijze te exploiteren zijn. Om de voorgestelde reductie naar 235 te kunnen realiseren en 

te zorgen voor exploitabele instellingen dient er, gezien de huidige capaciteitsverdeling over 

de regio’s, een locatie gesloten jeugdzorg te sluiten.  

 

Op basis van onze visie op de gesloten jeugdhulp (zie bovenstaand) zijn wij van mening dat 

een optimale aansluiting tussen de lokale teams en de gesloten jeugdhulp een cruciale 

succesfactor is voor het bieden van zorg waarbij het perspectief van de jeugdigen en het gezin 

centraal staat. Vanuit deze visie zijn wij van mening dat de capaciteit gesloten jeugdhulp 

zoveel als mogelijk in de regio Zuidwest aanwezig moet zijn. Uit gesprekken met de 

aanbieders van gesloten jeugdhulp bleek dat het onderlinge onderscheid in het aanbod en de 

te bedienen doelgroep niet specifiek is te maken. 

 

Bovenstaande overwegingen leiden er toe dat de gemeenten in de regio Zuidwest overwegen 

om de inkoop van gesloten jeugdhulp bij de Hoenderloogroep in de komende jaren geleidelijk 

te beëindigen. Daarmee ziet het inkooppalet gesloten jeugdhulp er vanaf 2017/2018 als volgt 

uit:. 
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 huidig Toekomst opbouw 

Jeugdformaat 76 462 Schakenbosch: 46 

Horizon 189 189 De Vaart: 108 

Rotterdam: 21 

’t Anker: 60 

 

 

De Hoenderloogroep  80 0 Gefaseerde afbouw

Intermezzo 15 0 Direct 0 per 2015 

OGH 15 0 Direct 0 per 2015 

 

 

5.1 Afbouw gesloten jeugdhulp DHG 

De gemeenten zijn zich zeer bewust van de impact die deze voorgestelde afbouw heeft op de 

Hoenderloogroep. Om de zorgcontinuïteit te kunnen waarborgen (in ieder geval in 2015) en de 

organisatie de gelegenheid te geven zich stapsgewijs voor te bereiden op deze verandering, 

hebben de regio’s de volgende fasering in afbouw voor ogen: 

 

snel 

 Start capaciteit Reductie Beschikbaar  

2015 80 20 60 

2016 60 34 26 

2017 26 26 0 

  

langzaam 

 Huidige capaciteit Reductie Beschikbaar  

2015 80 20 60 

2016 60 27 33 

2017 33 22 11 

2018 11 11 0 

 

Richting de toekomst zien de 5 regio’s nog steeds een belangrijke rol voor De 

Hoenderloogroep weggelegd. Weliswaar, niet meer voor de gesloten jeugdzorg, maar wel in 

het open domein. 

Het gaat dan om jeugdigen met zeer complexe problematiek die langdurige zorg nodig hebben 

met geen of weinig perspectief in de eigen regio. De regio’s gaan bekijken of met de afbouw 

van de gesloten capaciteit het open specialistisch deel stapsgewijs uitgebreid kan worden. We 

zullen ons echter moeten realiseren dat dit een geringere omvang zal hebben dan de huidige 

omvang van de gesloten jeugdhulp.  

 

In onze visie hebben wij reeds aangegeven dat wij bij de inkoop/subsidiering van de gesloten 

jeugdhulp voor een nieuwe taak staan. Deze taak vullen wij in door ervoor te zorgen dat 

                                                      
2 JJC zal in het voorstel van de instellingen gesloten worden om bedrijfseconomische redenen. Het is vanwege 
toekomstige exploitatie van zowel zorg als onderwijs nodig. De functie van JJC met een deel van de capaciteit wordt 
overgeheveld naar Schakenbosch dat leegstand kent. De J-GGZ functie van JJC wordt geïntegreerd in 
Schakenbosch.  
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passende zorg voor jeugdigen beschikbaar is. Nadrukkelijk willen wij nogmaals aangeven dat 

de regio’s niet de verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van instellingen overnemen van 

het Rijk. Wij gaan er om die reden vanuit dat het Rijk afspraken maakt met de aanbieders van 

gesloten jeugdhulp over eventuele frictiekosten als gevolg van een verder ingezette afbouw 

van de capaciteit.  

 

6. Proportionele verdeling inkoop gesloten jeugdhulp in Zuid-West 

De VNG heeft in haar inkoophandreiking gesloten jeugdhulp een richtinggevende 

capaciteitsberekening opgenomen voor de inkoop van de gesloten jeugdhulp door de regio’s 

van samenwerkende gemeenten in de regio Zuid-West.  

De regio’s zullen deze proportionele toerekening toepassen bij de inkoop van gesloten 

jeugdhulp. Deze ziet er als volgt uit: 

 

regio Percentage van totale inkoop

Rijnmond 45,6%

Haaglanden 32,5%

Holland Rijnland 8,9%

Midden Holland 5,9%

Zuid Holland Zuid 7,1%

 100%

 
Op basis van deze verdeling zal nog nadere uitwerking moeten plaatsvinden over wie welke 

capaciteit bekostigt en hoe om gegaan wordt met over- en onderconsumptie. Principe is dat 

elke regio de geconsumeerde zorg bekostigt. 

 
 
 

 


