
 

 

1 

 

Korte weergave, vragen en beantwoording van de besloten informatiebijeenkomst 

JeugdzorgPlus, Regio Kop van Noord-Holland 

 
Datum:   26 november 2020 
Aanwezig:  Raadsleden Kop van Noord-Holland 
Tijd:   20:00-22:00 uur 
Afstemming:  Via TEAMS 
 
 
1. Opening door wethouder Mary van Gent namens de gezamenlijke 

Portefeuillehouders Jeugd in de Kop van Noord-Holland. 
 
Mary van Gent, portefeuillehouder van de gesloten Jeugdzorg namens de Kop van Noord-

Holland heet de aanwezigen van harte welkom op deze informerende bijeenkomst over de 

JeugdzorgPlus.  

  

Aanleiding van deze avond is de onrust die is ontstaan over deze vorm van jeugdhulp. Het 

doel van deze avond is om bij te praten over de JeugdzorgPLus, over de ontwikkelingen en 

wat het speelveld is om gespecialiseerde jeugdhulp vorm te geven.  

Het programma wordt nader toegelicht. Bij agendapunt 5 “Ervaringsverhaal” sluit Noa van 
Hagen aan. Vragen aan haar kunnen via de chat gesteld worden. 
Van Horizon sluit Danial Sharifi aan. De presentatie van de VNG wordt verzorgd door 
Chantal Liefland.  
Op de vragen die vanavond niet beantwoord kunnen worden, zal schriftelijk worden 
gereageerd.  
 
 
2. Presentatie Lidwien Strik namens de gemeenten met betrekking tot: 
a. speelveld jeugdhulp/jeugdzorg 
b. Jeugdzorg Plus: waartoe bestaat het, wat willen we bereiken en wat houdt het in 
c. realisatie doelen Jeugdzorg Plus 2019-2023 
d. gebruikscijfers Jeugdzorg Plus 2015-heden 
 
VRAGEN VIA DE CHAT: 

 
Jan Eichhorn: 
Vraag 1: aan Mary van Gent, hoe denkt u over het boek van Helene van Beek, heeft 
zij een punt of denkt u daar anders over? 
 
Antwoord: wat ik persoonlijk van het boek vind, is niet van belang voor dit gezamenlijke 
proces. De vraag is ook niet zomaar te beantwoorden omdat de schrijfster meer dan een 
punt maakt. Ik wil hier graag een keer persoonlijk antwoord op geven.  
 
Liesbeth Vlietstra: 
Vraag 2: 
Welke jeugdzorgspecialisten kopen de producten in? 
 
Antwoord:   
Binnen de gemeenten zijn er geen jeugdzorgspecialisten werkzaam. De ambtelijke 

werkgroep bestaat uit beleidsmedewerkers en een contractmanager.   
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Als er een aanbestedingstraject start, kunnen het dezelfde medewerkers zijn.  
Sommige beleidsmedewerkers hebben een achtergrond in de hulpverlening. 
Daarnaast is er altijd een inkoper bij betrokken voor het begeleiden van het inkoopproces. 
  
M.b.t. het inkooptraject JZPlus hebben er werkbezoeken plaatsgevonden bij verschillende 
JZ+ voorzieningen om te kijken welke methodes en vormen er zijn. De beleidsambtenaren 
voeren ook gesprekken met bijvoorbeeld hoogleraren van de gesloten residentiële 
voorzieningen. Op die manier wordt kennis verzameld. 
 
Daan Pruimboom: 
Vraag 3: 
Wat is een realistische streefwaarde van wat betreft het percentage kinderen dat kort 
na afronding van het traject terugkeert in Antonius? 
 
Antwoord: 
Dit staat in onze inkoopdoelstelling: Jaarlijks is het herhaald beroep niet hoger dan 10% 
per regio t.o.v. de totale uitstroom in dat zelfde jaar.   
 
Petra Borst: 
Vraag 4: 
Kunt u vertellen wat een gezinshuis inhoudt? Verblijven de jongeren daar? Slapen ze 
daar met begeleiding? Krijgen ze daar scholing en training? En waar zijn die 
gezinshuizen gevestigd? In de gemeentes of verder in het land? 
 
Antwoord:  

Therapeutische gezinshuis: Een gezinshuis is een kleinschalige voorziening gericht op een 

klein aantal kinderen die in deze huizen wonen. Het is een plek waar professionals werken 

die beschikken over voldoende kennis en deskundigheid om jongeren hulp en zorg te 

bieden. Jongeren verblijven 24 uur in een gezinshuis (soms in afwisseling met thuis) en 

krijgen hiernaast nog vaak aanvullende ambulante behandeling. 

 

Horizon is aan het oriënteren om te kijken of er in de 2e fase mogelijkheden zijn tot het 

opzetten en contractteren van gezinshuizen. De gezinshuizen zijn gevestigd in heel Noord-

Holland-Noord. Het is niet precies bekend hoeveel per gemeente of per regio.  

 

Horizon ontwikkelt voor fase 2 intensieve gezinsbehandeling; dit betekent dat het hele 

gezin/systeem een korte periode (vaak 12 weken) opgenomen wordt en deelneemt aan 

intensieve behandeling. In de gemeente Hoorn is in oktober ’20 een eerste locatie gestart, 

een tweede is (tevens in Hoorn) in voorbereiding.  

 
Sylvia Buczynski: 
Vraag 5: 
Het streven is om meer kinderen in pleeggezinnen te plaatsen, zijn daar voldoende 
plaatsen beschikbaar? (Er was een structureel tekort?) 
 
Antwoord: 
Horizon heeft in de opdracht het ontwikkelen van aanbod van therapeutische gezinsvormen, 
dit betreft tevens de pleegzorg. Naast de JeugdzorgPlus willen de gemeenten het aanbod 
van pleeggezinnen vergroten. Dit valt buiten de scope van de JZPlus maar vindt zijn plek in 
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de bovenregionale transformatieagenda waarin de drie regio’s van NHN gezamenlijk in 
optrekken.  
 
 
Petra Borst: 
Vraag 6:  
Zijn er gezinshuizen gevestigd in de kop gemeente? 

 
Antwoord:  
Er zijn gezinshuizen in heel Noord-Holland Noord gevestigd. We hebben geen antwoord 
hoeveel er gevestigd zijn per regio of gemeente. 
 
 
Henk Koomen: 

Vraag 7:  

Lagere instroom bij Antonius. Is er onderzoek gedaan hoe dat komt of kunnen meer 

kinderen in de regio worden opgevangen? 

 

Antwoord:  

In heel Nederland is er sprake van een lage instroom voor JZ+.   

Het hele ketennetwerk maakt zich hard voor het feit dat er aan de voorkant versterkt moet 

worden om zo min mogelijk kinderen uit huis te moeten plaatsen. 

 

Veronne K.: 

Vraag 8: 

Op welke onderdelen vindt u zelf dat er nog winst te behalen valt? Dus: welke 

onderdelen van de jeugdzorg lopen volgens u nog niet naar wens? 

 

Antwoord:  

De lichtere vorm van JZ+ zoals dat in Antonius wordt georganiseerd, zien we nog als een 

tussenstap. Het is een eerste stap van de transformatie van gesloten naar meer open. 

Uiteindelijk is de wens helemaal geen JZ+; daar willen we naar toe en er is nog veel te 

winnen.  

 

D. Veltkamp 

Vraag 9: 
Hoe kan het dat de rechtspraak zo moeilijk doet inzake de ambities van ons? Vooral 
omdat er de mogelijkheid is van voorlopige machtiging voor een periode die naar 
mijn gevoel ook heel nuttig kan zijn in fase 2? 
 

Antwoord:  

We zien verschil in rechtspraak tussen regio’s (bijvoorbeeld tussen NHN en ZH). Er is 

verschil over het afgeven over de duur van de gesloten machtiging. In Zuid-Holland wordt 

het voor 9 maanden afgegeven en kunnen kinderen met een gesloten machtiging thuis 

behandeld worden. In Noord-Holland is dit niet zo. De ambtelijke werkgroep heeft overleg 

met de gehele jeugdrechtketen. Hierin bespreken we ontwikkeling en omvorming van 

JeugdzorgPlus.  
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3. Presentatie Danial Sharifi van Horizon over methode Jouwzorg en voortgang 

ontwikkelen en ervaringen uit de uitvoeringspraktijk en de uitdagingen die zij zien. 
 
Marga Mulder-Keij: 

Vraag 10:  

Als kinderen naar hun eigen school gaan, hoe gaan ze daar naar toe? 

 

Antwoord:  

Als ze uit gesloten komen, dan krijgen zij onderwijs in Antonius, dit biedt speciaal onderwijs 

Ronduit. Ronduit is tevens bezig z.s.m. terug te plaatsen naar eigen school. 

Tijdens verblijf in geslotenheid werken de kinderen er aan om terug te gaan naar de school 

van herkomst. Je begint vaak 1 of 2 dagen. Sommige kinderen reizen zelf, sommigen gaan 

met leerlingenvervoer omdat ze niet zelfstandig kunnen reizen, sommigen worden 

gebracht; dit verschilt per jongere.   

Het samenwerkingsverband werkt er ook aan om te zorgen dat de school de kinderen 

terug wil nemen.  

 
Angelique van Wijk: 

Vraag 11:  
Recidive van 3,5% / 4,7%. Zijn dit de cijfers van de recidivisten die bij Horizon zijn 
teruggeplaatst op zijn er nog meer kinderen (die elders zijn geplaatst)? 
 

Antwoord:  

De cijfers die ik heb gegeven zijn de jongeren van Noord-Holland Noord, die voor de 2e 

keer weer gesloten geplaatst zijn. Van andere regio’s hebben we geen cijfers op dit 

moment.  

 

Vraag 12:  

Ja, maar stel dat deze jongeren elders worden geplaatst?  

Antwoord:  

Nee, dat kan niet, de jongeren worden altijd bij Horizon geplaatst, 90% wordt binnen 

Antonius opgenomen. Dan wordt het cijfer opgenomen als recidive.  

 

Daan Pruimboom: 

Vraag 13:  

Aan wat voor eisen moet een JIM voldoen om in aanmerking te komen voor het 

mentorschap? 

 

Antwoord:  

Er zijn 3 basiseisen voor mentorschap, te weten:  

- 18+.  

- Ouders moeten akkoord zijn.  

- De jongere moeten zelf gaan vragen.  

In principe kan iedereen een JIM zijn. 
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Vraag 14:  

Is er een scholing of training voor een JIM?  

 

Antwoord:  

Niet zo zeer een scholing. De kaders worden goed besproken. Uiteindelijk bepaalt de 

behoefte van de jongere wat de inzet is van de JIM.  

Er is dus niet een standaard training.  

 

Vraag 15: 

Zullen ouders een JIM niet afwijzen?  

Antwoord: 

We willen dat het gezamenlijke besluitvorming is. Het gaat om het proces en niet zo vaak 

om het kiezen.  

 

Henk Koomen: 
Vraag 16:  
Wat is de maximale verblijfsduur in Antonius. En hoe wordt omgegaan met klachten 
ouders? 
 
Antwoord:  

Het eerste deel van de vraag is in de presentatie beantwoord. 

Er is een externe klachtencommissie. Vorige week is er een inspectie geweest. Er zijn 

weinig klachten. Dit heeft te maken met dat we kleinschalig zijn. We proberen ouders te 

betrekken. Bij elke klacht moeten we met elkaar in gesprek gaan om het op te lossen. Ik 

ben blij dat ik zie dat de samenwerking steeds beter gaat. We zitten natuurlijk in de 

opbouwfase. We hebben wel een startprobleem gehad. We proberen de klachten zo snel 

mogelijk in het begin al op te lossen. 

 

Angelique van Wijk: 

Vraag 17: 

Ik heb gevraagd of het aantal recidivisten daar zijn percentages aan gegeven. Ik 

begrijp dat die percentages gebonden zijn aan de Jeugd die teruggeplaatst wordt bij 

Horizon. En er werd aangegeven dat er geen beeld was op het aantal recidivisten die 

elders worden geplaatst. Klopt dat?  

 

Antwoord: 

De cijfers die ik heb gegeven zijn de jongeren van Noord-Holland Noord die bij ons worden 

aangemeld die voor de 2e keer weer bij ons geplaatst zijn. 

 

Vraag 18: 

Stel dat ze elders worden geplaatst? 

 

Antwoord:  

Dat kan niet; ze komen altijd bij ons en worden binnen Antonius opgenomen.  

Ze worden altijd meegenomen als recidive.  
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Vraag 19 : 

Is er nog een deel van de groep die niet in beeld is? 

 

Antwoord: 

Nee, dit betreft alle jongeren die bij Antonius aangemeld zijn die voor de 2e keer weer 

geslotenheid nodig hadden. 

Alles wordt via Horizon geplaatst.    

Dus alle kinderen in Noord-Holland Noord die nu voor JZ+ in aanmerking komen, komen in 

principe bij Horizon. En we hebben van al die kinderen in beeld of ze wel of niet recidief 

zijn.  

 

Marga Mulder-Keij: 

Vraag 20:  

Hebben jullie genoeg medewerkers? 

 

Antwoord:  

Vorig jaar hebben we afscheid genomen van alle uitzendkrachten. Sinds december 2019 

hebben we vast personeel. Dat komt hopelijk ook terug in het inspectierapport.  

Ik ben trots op de medewerkers. De resultaten zijn te danken aan de medewerkers. 

 

Liesbeth Vlietstra: 

Vraag 21:  

Gaan de kinderen niet naar het oosten van het land bij een Horizon vestiging?  

 

Antwoord: 

We hebben gezegd dat niet alle kinderen in de JouwZorg methodiek passen. Die hebben 

meer tijd nodig om te stabiliseren of een speciaal behandelaanbod nodig. Harreveld kan 

een van de plekken zijn. Dus misschien moeten zij naar een andere locatie. Dit betreft 

bijvoorbeeld de loverboy problematiek. De visie is alle kinderen in de regio houden.  

We zijn aan het kijken met onze partners om te kijken hoe kunnen we iets gezamenlijks 

organiseren om hierin met elkaar op te trekken om iets anders te kunnen creëren voor de 

kinderen in onze regio. 

 

Angelique van Wijk:  

Vraag 22:  

Hoeveel kinderen blijven er in Horizon op “vrijwillige basis”? 

 

Antwoord: 

Op dit moment is het bijna niet vrijwillig. In het begin na de transitie was die mogelijkheid er 

pas. We hebben gemerkt dat het ingewikkeld is om het op vrijwillige basis uit te voeren. Dit 

heeft met name te maken met de ouders. Zij krijgen een ingewikkelde situatie met hun 

kind. Er wordt steeds minder vrijwillig in gesloten kader geplaatst en er wordt eerder 

gekozen voor onder toezichtstelling.  
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4. Presentatie Andre van Zoen van de Jeugd en Gezinsbeschermers (GI) over proces 

van aanvraag gesloten machtiging en hun rol in de uitvoeringspraktijk alsmede hun 
ervaringen en de uitdagingen die zij zien 

 
Marcel Sanders: 

Vraag 23: 

Je geeft aan dat niet alles altijd even goed gaat, hoe verhoudt zich dat met excessen 

in het verleden, zowel tijdens de gesloten periode als nadat ze weer terug waren in 

de maatschappij. 

 

Antwoord: 

Je kan het bijna niet vergelijken. De periode met Transferium was gesloten, dat was met 

een muur om het gebouw heen. Eigenlijk liepen kinderen daar niet of nauwelijks weg in de 

eerste drie maanden van stabiliseren. En daarna ging je naar meer verlof en vrijheid en 

werd er soms wel weggelopen. Waarschijnlijk liepen kinderen destijds wel meer weg omdat 

ze langere tijd in de geslotenheid zaten.  

 

Angelique van Wijk: 

Vraag 24: 

“We zijn er nog niet”; wat moet er dan gebeuren? 

En een tweede vraag ”hoeveel kinderen verblijven er in Horizon op “vrijwillige 

basis”? 

 

Antwoord: 

Ik denk op dit moment dat er geen kinderen op vrijwillige basis in Horizon verblijven en het 

gebeurt ook heel weinig.  

In het begin, na de transitie, is het vaker gebeurd maar we hebben gemerkt dat het heel 

ingewikkeld is om het in een vrijwillig kader te doen en dat heeft met name te maken dat 

ouders zich heel duidelijk zeggen dat het kind gesloten moet. Ze tekenen er ook voor. In de 

relatie met hun kind komen ze in een lastige situatie te zitten. Er wordt nu steeds minder in 

vrijwillig kader gesloten geplaatst en er wordt steeds meer een keuze gemaakt om het in 

een onder toezichtstelling te laten plaatsvinden.  

 

D. Veltkamp: 

Vraag 25:  

Wordt er al gewerkt aan het inbouwen van JIM bij instanties in het voortraject?  

 

Antwoord: 

Niet als JIM als zodanig. We zijn nog altijd meer met het systeem en netwerk bezig. De 

jongeren die in de geslotenheid komen, zijn de jongeren die we niet goed kunnen bereiken. 

Dus ook het overleg over die JIM is ingewikkeld om te laten plaatsvinden.  

Er is wat anders nodig dan alleen maar inzicht in de problematiek.  
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5. Ervaringsverhaal van een ervaringsdeskundige. 

 
D. Veltkamp: 
Vraag 26:  
Beste Noa, wat zijn je ervaringen met je J.I.M. en zou deze niet veel eerder in het 
traject van jeugdzorg ingebouwd moeten worden, gezien het mogelijke nut?   
 
Antwoord van Noa:  

Ik heb nooit een JIM gehad want dat was er toen nog niet. Het lijkt me wel handig en had 

me zeker geholpen. Ik vind de JIM een goede begeleiding en het zou ook in het voortraject 

betrokken moeten zijn.  

 

Puck de Nijs-Visser: 
Vraag 27:  
Hoi Noa, wat fijn dat je onze vragen wilt beantwoorden. Ik vroeg me af waar je het 
meest trots op bent wat je hebt kunnen veranderen/bereiken binnen de jeugdzorg? 
Wat miste jij het meeste in de tijd dat je er zat? Dankjewel. 
 

Antwoord van Noa: 

Ik ben trots dat ik bij Antonius een rol mag vervullen. Ik zie de impact en betrokkenheid 

voor wat betreft de openheid. Daar ben ik trots op. We zijn bezig met echte plannen om het 

afzonderen af te bouwen en een alternatief hiervoor te bedenken dat zijn de grote dingen 

waar we mee bezig zijn. 

 
Harry Piket: 
Vraag 28:  
Dag Noa, als je terug kijkt wat is er in het proces verkeerd gelopen? 
 
Antwoord van Noa:  

Wat als?…. Dat is altijd moeilijk.  

Het doorplaatsen heeft mij juist beschadigd: in twee jaar tijd 14 plaatsingen. 

En ook heb ik in de isoleercel gezeten. Ik sta er daarom helemaal achter dat er niet 

afgezonderd wordt zoals bij Antonius.  

 
Angelique van Wijk: 

Vraag 29:  

Wat zijn de voordelen van een JIM t.o.v. de situatie zoals jij die hebt meegemaakt of 

zie je wellicht ook een andere kant van de medaille?  

 

Antwoord van Noa: 

Het voordeel is dat een JIM niet persé een hulpverlener hoeft te zijn. Een JIM is iemand 

waar je iets mee wilt delen. En het is fijn dat je zelf die persoon mag uitkiezen waar jij je 

goed bij voelt en iets wilt delen met iemand en waar jij je goed bij voelt. Dan is het fijn dat 

als je in een moeilijke situatie zit dat die persoon ook betrokken is bij het proces. En daarbij 

komt dat een JIM blijft. 

 
 



 

 

9 

6. Presentatie Chantal van Liefland (Vereniging Nederlandse Gemeenten) over 
inhoud en werking van de Norm van Opdrachtgeverschap (NvO). 
 

Liesbeth Vlietstra: 

Vraag 30:  

Is er ook nagedacht om de JZ+ weer via de zorgverzekeraar te laten lopen? 

 

Antwoord: Nee. 

 

Liesbeth Vlietstra: 

Vraag 31:  

Wie bepaalt de norm voor een reëel tarief? 

 

Antwoord: 

We zijn zelf aan zet. De elementen die in de kostprijs zitten bepaal je gezamenlijk met de 

zorgaanbieders. 

 

Liesbeth Vlietstra: 

Vraag 32: 

Schaalgrootte voor geslotenheid betekent toch ook veel afstand tot het netwerk. Dat 

kan een extra belemmering zijn voor verbetering toch? 

 

Antwoord: 

In de JZ+ zie je juist de beweging naar kleinschaligheid. Juist dichter in de buurt en in de 

leefomgeving van de kinderen zelf. Schaalgrootte moet je meer zien dat je meer 

samenwerkt. Dat je ook kijkt welk aanbod in Noord-Holland mogelijk is. Er is een bepaalde 

schaalgrootte nodig om het juist dichtbij te kunnen organiseren. 

 

Boudien Glashouwer: 

Vraag 33:  

Heeft u ook zicht op het effect van de visitatiecommissie Jeugd?  

 

Antwoord: 

De rapporten zijn beschikbaar en kunnen desgewenst gedeeld worden.  

Het effect is ook afhankelijk van waar de visitatiecommissie is geweest. 

 

Harry Piket: 

Vraag 34:  

Hoe staat VNG nu t.o.v. aanbesteding zoals die geweest is? 

 

Antwoord:  

Het is leerzaam geweest en er is van alles in beweging gezet waar veel regio’s jaloers op 

zijn. We hebben er veel van geleerd. 
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Vraag 35: 

Betekent dat “niet meer doen”? 

 

Antwoord:  

Als je kijkt naar de norm van opdrachtgeverschap dan ga je bij een volgende keer beter 

kijken naar hoeveel tijd heeft zoiets nodig. Deze enorme veranderingen hebben veel tijd 

nodig. Dat gaf Andre van Zoen ook al aan. Je moet ontzettend veel partijen meenemen. 

Het vraagt ontzettend veel. Je wil ook niet in weerstand blijven hangen en je moet soms 

door. We zitten nu in een proces waar veel gebeurt in afstemming en met elkaar. Je kunt 

het hebben over de pijnpunten en daar kun je van leren. Maar je moet vooruit kijken en niet 

“de koe in de kont kijken”. 

 

7. Toelichting Lidwien Strik over welke stappen we moeten zetten richting keuzes en 
inkoop. 
 
Lidwien licht het proces toe van het nieuwe inkoopproces.  

Het contract loopt tot februari 2023. Komend voorjaar starten we met voorbereiding. 

We willen in het voorjaar 2021 een informerende bovenregionale werkconferentie 

organiseren voor alle raadsleden.   

Daarnaast gaan we in gesprek met het netwerk zoals stakeholders, ervaringsdeskundige, 

zorgaanbieders, jeugdbescherming en onderwijs.  

We willen het netwerk betrekken bij de volgende inkoop. 

Naar verwachting is er eind 2022 een vastgestelde visie en de kaders. In januari 2022 tot 

2023 kunnen we starten met inkoopproces. Daar wordt het Programma van Eisen verder 

uitgewerkt, er wordt een marktverkenning gedaan, er wordt gestart met de inschrijving en 

uiteindelijk de beoordeling en het bepalen van de opdracht.  

 
Vragen: 
 

Friso Teerink: 

Vraag 36: 

Wat gebeurt er met de JZ+ motie van de gemeenteraad Schagen? 

 

Antwoord: 
Het is een én én verhaal. Wat Lidwien aangeeft is dat we vooral heel informerend dingen 

gaan verzamelen zodat gemeenten daarna zelf lokaal, regionaal en bovenregionaal met 

elkaar in gesprek kunnen en dan de afweging kan maken. Uiteindelijk moet het leiden tot 

iets gezamenlijks, op welk niveau dan ook. Ergens moet de samenwerking gezocht 

worden. Maar het niveau kan je invullen aan de hand van de norm van 

opdrachtgeverschap en dat wordt een gezamenlijk gesprek met elkaar.  

 
 
9. Slotwoord door wethouder Mary van Gent 
Ik wil u danken voor deelname aan deze avond. Eventuele vragen die niet beantwoord 

konden worden zal de beantwoording schriftelijk plaatsvinden.   
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De 18 gemeenten zullen zich ervoor inzetten dat we de verbeterpunten gaan halen, en uw 

gemeenteraad hierin betrekken. De pleidooien die ik hier opteken zal ik uitdragen in de 

regio’s. Het is duidelijk dat u vragen heeft en meer betrokken wilt zijn. Die signalen neem ik 

serieus. 

 

Goede jeugdhulp gaat hand in hand met veiligheid. Bij de route die wij volgen hoort 

transparantie en communicatie. Alleen dan kan de raad haar controlerende taak optimaal 

uitvoeren. 

Ik vertrouw erop en dat we dat blijven doen dat u en ik in al onze handelingen de zorg voor 

de jeugdigen centraal blijven stellen. Zij hebben ons nodig. 

  

De aanwezigen worden bedankt voor hun deelname aan deze avond.  

Een speciale dank aan Noa, Lidwien, Chantal, André, Danial  

  

Nog te beantwoorden vragen: 

Liesbeth Vlietstra: 
Vraag 37:  
Algemene vraag bij de organisatie van de zorg. Is er benchmark besloten jeugdzorg 
van Nederland met andere landen? Ik heb begrepen dat het percentage jongeren 
daar lager ligt m.b.t. JeugdzorgPlus. Hoe doen zij dat? 
 
Antwoord 
Wij kennen geen benchmarkt van gesloten jeugdzorg met andere landen. Het klopt 
inderdaad dat er in de landen om ons heen een lager percentage is van de instroom van 
jongeren in de JeugdzorgPlus. We weten niet exact wat hiervan de oorzaak is, dit kan 
enerzijds liggen aan cultuurverschillen maar ook zien wij als voorbeeld dat in Denemarken 
dit ook komt omdat het gehele jeugdhulpstelsel anders is ingericht. Dit maakt het moeilijk 
om Nederland met andere landen te vergelijken.  

 
Liesbeth Vliestra” 
Vraag 38:  
Verlenging contract waarom niet weer voor een jaar? 
 
Antwoord 
De 18 gemeenten in NHN hebben vertrouwen in de kwaliteit van zorg van Horizon. 
Hiernaast acht men het noodzakelijk Horizon ook de tijd te geven het aanbod van 
JeugdzorgPlus te ontwikkelen. Daarom is in het addendum bepaalt dat als de Horizon 
voldoet aan haar verplichtingen met twee jaar stilzwijgend wordt verlengd. Als dit niet het 
geval is dan wordt er niet stilzwijgend verlengd.   
 
Liesbeth Vlietstra: 
Vraag 39:  
En hoe weet je welke producten je nodig hebt want ieder kind heeft toch zijn eigen 
problematiek? 
 
Antwoord 
Dat is juist. De methodiek JouwZorg is daar ook helemaal op ingericht: Elke jongere kiest 
en beslist in samenwerking met ouders/systeem, de jeugd- en gezinsbeschermer en de 
gedragswetenschapper van Horizon en de verantwoordelijke vanuit het onderwijs welk 
traject hij/zij gaat doorlopen.  
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Liesbeth Vlietstra: 
Vraag 40:  
Komen er dan gezinshuizen in gemeenten? 
 
Antwoord 
Horizon ontwikkelt gezinshuizen op dit moment in Hoorn (één is er reeds gestart, één is in 
ontwikkeling). Vooralsnog zal dit niet uitbreiden. Dit is afhankelijk van de vraag op dit 
aanbod. Er is wel ambulante gezinsbehandeling mogelijk voor elke jeugdige/gezin. 
 
Sylvia Buczynski: 
Vraag 41:  
Wat is de reden van een lage instroom? 
 
Antwoord: zie antwoord vraag 7. 
 
Liesbeth Vlietstra: 
Vraag 42: 
Is er voldoende faciliteit voor begeleid wonen? 
 
De ambtelijke werkgroep heeft geen zicht op het totale residentiele open aanbod in NH.  
 
Dientje P 
Vraag 43: 
U benoemd gezinshuizen en pleegzorg, is dat binnen de gemeente waar die jongeren 
afkomstig zijn? 
 
Antwoord 
Dit zal altijd het streven zijn mits er sprake is van onvoldoende aanbod. 
 
Henry S.: 
Vraag 44:  
Is er een gezinshuis op Texel? 
 
Als u doelt op de intensieve gezinsbehandeling van Horizon dan is dit niet het geval.  
 
Er zijn twee gezinnen op het eiland die een formeel pleeggezin zijn vanuit Parlan en een 

traject zijn aangegaan om een gezinshuis te worden. Op dit moment zitten zij in een 

vergevorderd stadium om een gezinshuis te worden (mogelijk zelfs al als gezinshuis 

beschikbaar op het moment). En anders op zeer korte termijn beschikbaar. 

 
Dientje P: 
Vraag 45: 
JeugdzorgPlus is juist voor jongeren met extra aandacht. Hoe denkt u dat te gaan 
regelen binnen de reguliere zorg? 
 
Antwoord 
JeugdzorgPlus is zorg bedoeld voor jongeren die zich onttrekken aan hulpverlening en /of 
een gevaar voor zichzelf en/of de omgeving zijn. We hebben als doel gesteld dat bij 
minimaal 95% van de jeugdigen die een volledig behandeltraject (fase 1 en 2) dit niet 
langer het geval is. Jongeren met complexe problematiek kunnen gebruik maken van 
zowel gespecialiseerde hulp als laagdrempelige preventieve vorm van hulp vb. 
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jongerenwerk en ook voor een JIM. Belangrijk is dat de jongere op behoefte en dus op 
maat hulp krijgt aangeboden. 

 
Liesbeth Vlietstra: 
Vraag 46:  
Hoe kun je de aanname omzetten in een werkelijke meting? Een huis met therapie 
zowel voor ouders als kind bestaat dat? 
 
Antwoord 
De eerste vraag van mevrouw Vlietstra is ons niet duidelijk. Horizon is dit jaar gestart met 
intensieve gezinsbehandeling (locatie in Hoorn zie vraag 40).  

 
Peter Meijer: 
Vraag 47:  
In Den Helder is het aantal jeugdzorg behandeling zeer sterk gedaald. Waardoor? 
 
Antwoord 
De bovenregionale werkgroep heeft geen specifieke inzicht op reden van daling per 
gemeente. Wel weten we dat er in zijn algemeenheid in de hele jeugdketen gehandeld 
wordt op zo laagdrempelige en vroegtijdige inzet van zorg en dat een gesloten plaatsing 
pas het uiterste middel is om in te zetten als behandeling voor de jongere. Ook kan dit een  
mogelijk een gevolg van Corona zijn, waardoor jongeren uit beeld zijn.  

 
Liesbeth Vlietstra: 
Vraag 48:  
Radicale transformatie daarvoor zijn we toch 2 jaar geleden overgestapt? 
 
Antwoord: 
Met de aanbesteding van 2 jaar terug hebben we een keuze gemaakt om radicaal te 
transformeren in de JeugdzorgPlus. Daar zijn we nu volop mee bezig, maar heeft ook een 
aantal jaren nodig om de transformatie te realiseren. 
 
Liesbeth Vlietstra: 
Vraag 49: 
Mijn vraag over de verschillen tussen Nederland en het buitenland. 
 
Antwoord: zie antwoord vraag 37 
 
Liesbeth Vlietstra: 
Vraag 50:  
Hoe vaak wordt de verblijfsduur verlengd? Het streven was toch maximaal 3-4 
maanden of nog minder? 
 
Antwoord 
De kinderrechter bepaalt hoe vaak een machtiging gesloten wordt verlengd. Wij hebben 
geen zicht op het aantal keer dat is gebeurd. Dit moet via de gecertificeerde instellingen 
worden opgevraagd. Wij kunnen hier geen uitspraak over doen.. 

 
Sylvia Buczynski: 
Vraag 51:  
Ben verbaasd: mogen kinderen onder de achttien in de isoleer? 
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Ja, de Jeugdwet staat dit toe.  Wel is het zo dat bij zeer jonge kinderen een personeelslid 
aanwezig moet zijn  
Op Antonius is geen isoleercel aanwezig wel een prikkelvrije ruimte. Ook kunnen jeugdigen 
op hun kamer afgezonderd worden.  

 
Liesbeth Vlietstra: 
Vraag 52:  
De isoleercel is toch al jaren verboden? 
 
Nee dat is niet het geval zowel in de JeugdzorgPlus, de Jeugdgevangenis en de 
psychiatrie bestaat de mogelijkheid tot gedwongen afzondering. Wel is het landelijk een 
ontwikkeling gaande om dit zoveel mogelijk te beperken met als doel deze maatregel af te 
schaffen. 
 
Dientje P: 
Vraag 53: 
Fijn dat er geen isoleercellen zijn! Hoe zit het dan met de hardhandige aanpak? Hoe 
gaan jullie daar mee om? Bijvoorbeeld een time-out? 
 
Antwoord: 
Ik weet niet wat u bedoelt met hardhandige aanpak. Binnen geslotenheid kunnen middelen 

en maatregelen toegepast worden indien ze nodig zijn. Denk aan een kamer controle, urine 

controle of vast pakken. Vastpakken kan toegepast worden op moment dat een jongeren 

een gevaar vormt voor zichzelf of voor andere. Vastpakken is onderdeel van werkwijze de-

escalerend werken. Deze methode wordt gebruikt bij eventuele agressie. De gedachtegang 

is om repressie te worden en alternatieven inzetten om vast pakken te voorkomen. De 

juiste gesprektechnieken, juiste houding en insteek kan dit voorkomen. Zo probeer je bijv 

met iemand die erg boos is een rondje te lopen,  naar binnenplein of buiten  gaan, alleen 

laten en geren, of juist even op kamer alleen laten om af te koelen. We merken dat met 

name door ons gebouw (je kijkt tegen natuur), geen hoge muren, geen isoleer cel en 

bieden van alternatieve zorg dat een fysieke ingrijp zo min mogelijk ingezet hoef te worden. 

zoals u leest kan een time-out op verschillende wijze ingezet worden. Even met je JIM 

bellen en spuien helpt ook soms. We kunnen nog meer factoren benoemen waardoor een 

isoleer cel niet nodig is, denk aan kortere verblijfsduur in geslotenheid, mee beslissen, 

autonomie, betrekken van netwerk en aanpassing in ons houding en werkwijze.  

 
Liesbeth Vlietstra: 
Vraag 54:  
Wanneer is Antonius overbodig geworden? Wat is de verwachting? 
 
Antwoord 
Dit weten we niet. Het streven is voor de 18 gemeenten NHN om in 2030 geen gesloten 
Jeugdzorg meer te hebben.  
 
Dientje P: 
Vraag 55: 
Horizon bood juist geen geslotenheid? 
 
Antwoord 
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Horizon, locatie Antonius, is wel gesloten jeugdzorg dat wil zeggen dat er middelen en 
maatregelen ingezet mogen worden. Antonius is opgezet om een meer open vorm van 
JeugdzorgPlus aan te bieden.  

 
Marga Mulder-Keij: 
Vraag 56:  
Maar ondervinden zij dan geen discriminatie? 
 
Antwoord 
Deze vraagstelling is onduidelijk, waar deze vraag niet beantwoord kan worden.  
 
Dorien Sijbenga: (op de pc van de heer Jan Eichhorn) 
Vraag 57: 
Gezien de problematiek en recidivisten is de vraag zal JZ+ altijd nodig blijven? 
 
Antwoord 
Dit weten we niet. Belangrijk is en blijft dat alle jeugdigen een passend hulpaanbod en 
onderwijs-dagbestedingsperspectief krijgen. Dit zal altijd het gezamenlijk streven zijn van 
zowel gemeenten, gecertificeerde instellingen, onderwijs als jeugdhulpaanbieders. 
 
Dientje P: 
Vraag 58: 
Bij gezinsbehandeling, wat gebeurd er als bijvoorbeeld een ouder weigert mee te 
doen? 
 
Antwoord 
Gezinsbehandeling kan alleen gegeven worden op vrijwillige basis.  
 

Marga Mulder-Keij: 

Vraag 59:  

Komt het voor dat kinderen nooit meer terug naar hun eigen huis of omgeving terug 

komen? 

 

Antwoord 
Dit komt voor. Deze kinderen zullen dan een vervolgplek krijgen in een open residentiële 

behandelgroep, therapeutische gezinsvorm (pleeggezin of gezinshuis), kamertraining of 

een vorm van begeleid wonen.  

 

Henk Koomen: 

Vraag 60:  

Zijn er wachtlijsten? Zo ja, hoe lang duurt het dan voordat er plaatsing kan 

plaatsvinden? 

 

Antwoord 
Er is geen wachtlijst voor Horizon, locatie Antonius. 

 

Liesbeth Vlietstra: 

Vraag 61:  

Dat betekent dus ook een JIM in de thuissituatie? 



 

 

16 

 

Antwoord 
De realisatie van de JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) vindt plaats in fase 1 en loopt door in 

fase 2. Een JIM is een vertrouwenspersoon voor de jongere en door hen uitgekozen. Deze 

persoon kan een van een aantal maanden tot jaren van betekenis zijn voor de jongere.  

 

Angelique van Wijk: 

Vraag 62:  

De brief die wij hebben ontvangen, herken jij daar iets in? 

 

Antwoord 
Wij weten niet welke brief bedoeld wordt en kunnen deze vraag niet beantwoorden.   

 

Boudien Glashouwer: 

Vraag 63:  

Noa, wat zou je voor de toekomst nog veranderd willen zien? 

 

Antwoord: 

Noa is niet beschikbaar om een schriftelijke reactie te geven. Deze vraag kunnen wij niet 

beantwoorden.  

 

Marga Mulder-Keij: 
Vraag 64:  
Wat zijn de veranderingen die Noa constateerde van het verleden naar nu? 

 
Antwoord: 

Noa is niet beschikbaar om een schriftelijke reactie te geven. Deze vraag kunnen wij niet 

beantwoorden.  

 
Peter Meijer: 

Vraag 65:  

Beschermtafel, wat is dat? 

 

Antwoord: 

Wanneer de veiligheid van een kind niet gewaarborgd kan worden en/of wanneer 

noodzakelijke hulpverlening in vrijwillig kader niet geaccepteerd wordt, kan het wijkteam 

jeugd een gezin aanmelden voor de Beschermtafel. Hier wordt onderzocht of een 

maatregel in het kader van drang of dwang noodzakelijk is of toch nog in het vrijwillig kader 

kan plaatsvinden. In dat geval wordt de procesregie verlegd naar de gecertificeerde 

instelling GI (bijv de Jeugd en gezinsbeschermers). De Beschermtafel bestaat uit een 

voorzitter (gemeenten), de Raad van Kinderbescherming, GI, de melder (professional van 

een zorgaanbieder). Ouders en jongere worden altijd uitgenodigd bij de bespreking.  

 

Daan Pruimboom: 

Vraag 66:  
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Ik lees op een van de slides “gevaar van verslaving”. Fungeert jeugdzorg plus 

tevens als afkickkliniek? 

 

Antwoord: 

Nee, de JeugdzorgPlus fungeert niet als afkickkliniek maar kan wel hulpverlening van de 

verslavingszorg inschakelen en betrekken bij de behandeling. 

 

Harry Piket: 

Vraag 67:  

André, hoe sta jij achteraf tegen deze aanbesteding? 

 

Antwoord André van Zoen: 

Ik vind zowel de kleinschaligheid, de methodiek, het inzetten op samen tot een plan komen 

met jongere en netwerk positief. Ook de behandeling zoveel mogelijk in openheid te laten 

plaatsvinden is positief, wat meer kans geeft op structurele verandering..  

Hoe de aanbesteding gedaan is daarover ben ik negatief. Deze was te snel, zonder 

overleg, waardoor Antonius bij start er niet klaar voor was en er geen constructief 

draagvlak was binnen de regio. 

Er is nog weg te gaan, op dit moment spelen twee issues. Er leeft nog steeds kritiek in de 

keten op gemaakte keuze en hoe er tegen goede zorg en risico’s binnen de geslotenheid 

aangekeken wordt. Dit vraagt afstemming, discussie en breder draagvlak creëren.  

En het tweede is de huidige geslotenheid bij Antonius waar steeds meer staat maar wat 

zich nog verder moet ontwikkelen. Tijdens de presentatie is onderwijs al genoemd en de 

groep die meer geslotenheid behoeft welke nu alleen verder weg kan.  

 

Liesbeth Vlietstra: 

Vraag 68:  

Dan vervalt ook een deel van de betaling als de gesloten machtiging vervalt? 

 

Antwoord: 

De gesloten machtiging behelst fase 1. In fase 2 geeft de gemeente in overleg met de GI 

een beschikking af voor deze zorg. Zowel in fase 1 als fase 2 wordt voor de geleverde zorg 

betaald. In het Addendum wat is opgesteld bij de verlenging van het contract 

JeugdzorgPlus zijn de kosten van fase 2 opgenomen.  

 
Boudien Glashouwer: 
Vraag 69:  
Dag Noa, wat zou je in je situatie veranderd willen zien? Zou dat andere jongeren 
helpen? 
 
Antwoord: 

Noa is niet beschikbaar om een schriftelijke reactie te geven. Deze vraag kunnen wij niet 

beantwoorden.  

 
Henk Koomen: 

Vraag 70:  
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Wanneer mogen kinderen zelfstandig op verlof en hoe lang moet dit onder 

begeleiding? 

 

Antwoord: 

Lastig vraag om een goed antwoord op te geven. De ene jongere mag direct de volgende 

dag met een medewerker, ouders of jeugdbeschermer naar buiten terwijl een andere 

jongere er wat langer over moet doen. Wat we niet meer doen is traditioneel structuur en 

beleid bepalen rondom buitenmomenten. Vroeger moest je 2 maanden binnen blijven en 

daarna mocht je naar buiten gaan. Ieder kind is uniek en zal een andere route bewandelen. 

Het is wel vaak de balans vinden omdat we vanuit gezamenlijkheid een beslissing willen 

nemen. Dat kan soms lastig zijn omdat ene partij meer vanuit risico's denkt en steeds terug 

kijkt in het verleden terwijl een andere juist vanuit de kracht van de jongere mee wil 

beslissen.   

 

D. Veltkamp: 

Vraag 71:  

Beste Andre. Gezien het antwoord van Noah inzake de JIM: wordt er al gewerkt aan 

het inbouwen van een JIM bij de instantie in het voortraject? 

 

Beantwoording André van Zoen: 

De JIM wordt inmiddels ook incidenteel ingezet bij Triversum en Parlan. Of er nog andere 

zorginstanties dit doen is mij niet bekend. 

Nu vraagt u voortraject, dus u bedoelt bij de jongere die gesloten geplaatst zijn/worden. Tot 

heden is er geen plaatsing geweest waarin al een JIM betrokken was en vervolgens 

gesloten plaatsing nodig was.  

Tot nu is er vanuit DJGB zelf geen JIM ingezet, maar werken we wel samen zodra die 

betrokken wordt n.a.v. een plaatsing bij Antonius of Parlan. In onze werkwijze ‘beschermen 

en versterken’ werken we niet met een JIM, maar wel nadrukkelijk met het netwerk.  

 

Jan Eichhorn/Dorien Sijbenga: 

Vraag 72:  

De problematiek rondom loverboys is nog een onderbelicht probleem. Zijn er veel 

aanmeldingen omtrent deze problematiek? 

 

Antwoord: 

Nee, aanvraag voor residentiele behandeling t.a.v. problematiek loverboys komt incidenteel 

voor. Voor behandeling en verblijf maken we gebruik van aanbod wat landelijk wordt 

ingekocht (Landelijke Transitie Arrangementen) 

 

Astrid v.: 

Vraag 73:  

De cijfers van Nederland zijn gemiddeld hoger dan die van omringende landen. Kunt 

u een oorzaak aangeven? 

 

Antwoord: Zie vraag 37. 
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Veronne K.: 

Vraag 74:  

Kunt u iets meer uitleggen over: gemeentes m.i. nadrukkelijk aanzet (m.b.t. risico’s 

bij minder geslotenheid)? 

 

Antwoord Andre van Zoen 

Zie ook vraag 67. Doordat de keuze kleinschalig is en het geen muur heeft is er vanaf dag 

1 meer risico op weglopen. Als ik de vergelijking maak met Transferium, daar was er wel 

een muur en was het moment van risico vanaf moment dat een jongere met verlof ging en 

dit kon je dus uitstellen. Deze tijd kon je gebruiken om een jongere inzicht te geven in wat 

niet goed ging.  

De keuze dat een gesloten plaatsing noodzakelijk is, is rechtstreeks het gevolg van geen 

inzicht hebben in de zorgelijke ontwikkeling en het ontbreken van positief sturende 

volwassenen. Sommige komen na plaatsing redelijk snel tot rust en merken dat de 

structuur prettig is. Merendeel van de jongeren willen die structuur niet, willen doorgaan 

met hetgeen ze ervoor deden, voelen zich beperkt, zeker als er ook verslaving of 

groepsdruk speelt. Die willen weglopen en kunnen een gevaar voor zichzelf dan wel 

anderen zijn, afhankelijk van hun problematiek.   

 

Liesbeth Vlietstra: 

Vraag 75:  

Hoeveel kinderen zijn er dit jaar naar Harreveld gegaan? 

 

Antwoord: 

4 jeugdigen 

 

Marga Mulder-Keij: 

Vraag 76:  

Klopt het dat als kinderen doordeweeks in Horizon of elders verblijven, dat zij dan in 

die plaats geregistreerd moeten worden dus niet waar zij het weekend thuis zijn? 

 

Antwoord: 

Nee dit klopt niet.   

 

Dientje P: 

Vraag 77:  

In 2030 geen JeugdzorgPlus! Is dat haalbaar? Hoe kijkt u hier tegenaan? 

 

Antwoord Andre van Zoen: 

Het zou heel mooi zijn als dat bereikt kan worden, maar ik denk nu dat dit niet realistisch is. 

Zoals bij eerder antwoord aangegeven is de geslotenheid nodig omdat een jongere ernstig 

afglijdt en niet bereikt kan worden door ouders, andere volwassenen en hulpverlening. 

Door het kind vast te zetten wil je doorbraak forceren om de jongere te bereiken. 
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Ik denk dat deze situatie van alle tijden is dus ook in 2030 er zal zijn. Maar ik zie ook dat er 

afname is, zoals gezegd kan ik die nog niet duiden. De afname zelf is heel positief. 

 

Marcel Sanders:  

Vraag 80: 

Deels kwamen die incidenten op een vergelijkbare manier in de pers. Heb nu het 

gevoel dat deel van de kritiek op Jouwzorg en Horizon nu door de incidenten gevoed 

wordt.  

 

Antwoord: Dit is een constatering en geen vraag.  

 

D. Veltkamp: 

Vraag 81:  

Wat vind je van het feit dat het addendum, toegevoegd tijdens de verlenging, 

eigenlijk alleen gaat over geld en niet over ambities? 

 

Antwoord: 

In het addendum staan afspraken beschreven over het realiseren van de inkoop- en 

transformatiedoelstellingen, het realiseren van JouwZorg, fase 2, beschikbaarheid en 

dienstverlening, basiscapaciteit, tarief en declaratie en monitoring en looptijd.  

 

Petra Borst: 

Vraag 82:  

Comorbide problematiek, kunt u dat uitleggen? 

 

Antwoord: Hiermee wordt bedoeld het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of 

aandoeningen bij, in dit geval, de jongere. Dit gebeurt in het algemeen met het gelijktijdig 

hebben van lichamelijke, geestelijke en vaak de daaropvolgende sociale problemen bij een 

persoon. Het betreft dus jongere met complexe problemen.  

 

Liesbeth Vlietstra: 

Vraag 83:  

Wat is stroom op? 

 

Antwoord:  

StroomOP is een beweging. Betrokken professionals die zich inzetten omdat ze geloven 

en weten dat de zorg voor kwetsbare kinderen en hun ouders beter kan en moet zijn. In de 

onderstaande link kunt u hier meer over teruglezen: 

https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/stroomop/stroomop-een-beweging-van-betrokken-

professionals/#:~:text=StroomOP%20is%20een%20beweging.,beter%20kan%20en%20moet%20zijn. 

 

Elbert Volkers: 

Vraag 84:  

Op welk moment is er uitbreiding vereist van de regio. Nu 18 gemeenten. 

 

https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/stroomop/stroomop-een-beweging-van-betrokken-professionals/#:~:text=StroomOP%20is%20een%20beweging.,beter%20kan%20en%20moet%20zijn.
https://www.brancheszorgvoorjeugd.nl/stroomop/stroomop-een-beweging-van-betrokken-professionals/#:~:text=StroomOP%20is%20een%20beweging.,beter%20kan%20en%20moet%20zijn.
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Antwoord: 

Hierover zijn we in gesprek op bovenregionaal niveau (met de regio’s WF, Alkmaar, Kop 
van NH, Zuid-Kennemerland, IJmond, Amsterdam-Amstelland, Haarlemmermeer, 
Zaanstreek-Waterland) met de hoog gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders (Parlan, 
Horizon, Levvel, GGZ NHN en ’s Heeren loo), de samenwerkingsverbanden van het 
voortgezet onderwijs (SWV) en het speciaal onderwijs. Met elkaar willen we de 
samenwerking versterken en een plan opstellen hoe we de transformatie en de ombouw 
van hoog gespecialiseerde jeugdhulp willen bereiken. Doelstellingen zijn o.a. het realiseren 
van kleinschaligheid van voorzieningen, het beschikbaar houden van gespecialiseerde 
jeugdhulp, meer aanbod in de regio te creëren en geen overplaatsingen meer voor 
jeugdigen te realiseren. De JeugdzorgPlus valt hier ook onder. Ook ervaringsdeskundige 
worden bij dit plan betrokken. Over deze samenwerking en het plan wat hiervoor wordt 
opgesteld wordt u nog geïnformeerd.   
 

D. Veltkamp: 

Vraag 85: 

Waarom lukt het zo moeilijk om de rechtspraak in deze transitie in de jeugdzorg mee 

te nemen gezien sommige van hun uitspraken?  

 

Antwoord: 

Deze vraag kunnen wij niet beantwoorden. We zijn vanuit de ambtelijke werkgroep wel in 

gesprek met de gehele jeugdrechtketen, waaronder de rechtbank en de werkgroep 

jeugdrechtadvocaten waar ons doel is om ook deze partijen mee te nemen in de 

transformatie. 

 

Henk Koomen: 

Vraag 86:  

Hoe is het met de administratieve lasten voor ouders en begeleiders? Is er 

vermindering en vereenvoudiging van formulieren? 

 

Antwoord: 

Een plaatsing in Antonius wordt door een GI geregeld. Hier hoeven ouders geen aanvraag 

voor te doen. 

 

Marga Mulder-Keij: 

Vraag 87:  

Kunnen wij buiten deze presentatie de andere ook ontvangen? 

 

Antwoord: 

De presentaties van de sprekers wordt met deze beantwoording aan u toegestuurd. 

 

Elbert Volkers: 

Vraag 88: 

Daniel noemde het al. Turbulente maanden achter de rug. Kijkend naar de 

contractverlening van 2 jaar. Heeft dat betekent dat er gemeenten uit de 

samenwerking zijn gestapt?  
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Antwoord: Alle 18 gemeenten hebben het contract met Horizon voor 2 jaar verlengd. Het 

contract loopt tot 4 februari 2023 


