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1. Inleiding 

De specifieke uitkering (SPUK) Vastgoed jeugdhulpplus is bedoeld om de transformatie van 

deze vorm van zeer intensieve jeugdhulp te stimuleren. Het AB heeft op 1 oktober 2021 

ingestemd met een ‘memorandum of understanding’ voor deze SPUK. In dit memorandum is 

vermeld dat voor  alternatieve zorgvormen voor gesloten jeugdhulp pilotplannen worden 

opgesteld. De eerste pilotplannen zijn inmiddels opgeleverd.  

 

2. Toelichting  

Op 1 oktober 2021 heeft het AB ingestemd met het memorandum of understanding. Onderdeel 

hiervan is het opstellen van pilotplannen voor alternatieve zorgvormen voor jeugdhulpplus.  

 

Pilotplan ambulante jeugdhulpplus iHub 

Inmiddels is een plan opgeleverd voor ambulante jeugdhulpplus. Deze vorm van jeugdhulp 

wordt ingezet voor jongeren met een voorwaardelijke of geschorste rechterlijke machtiging voor 

gesloten jeugdhulp. In het eerste geval wordt het ambulante team ingezet in de thuissituatie of 

in een open residentiële setting om opschaling naar gesloten jeugdhulp te voorkomen. In het 

tweede geval wordt het ambulante team ingezet om de duur van een gesloten plaatsing te 

verkorten. Het pilotplan betreft de inzet van één ambulant team dat op jaarbasis zo’n 35 

jeugdigen kan begeleiden. 

 

Pilotplan kleinschalige woonvoorziening Schakenbosch 

De doelgroep bestaat uit jongeren die niet meer kunnen verblijven op de bestaande verblijfplek. 

Plaatsing op een kleinschalige voorziening voorkomt een gesloten plaatsing. Het gaat hierbij om 

een zo ‘thuisnabij’ mogelijk verblijf. De voorziening is bestemd voor maximaal zes jongeren en 

moet in een woonwijk liggen in de nabijheid van scholen en sportclubs. De veiligheid van de 

jongere moet hierbij zijn geborgd. Op termijn moet het aantal voorzieningen worden uitgebreid. 

Doelstelling is dat voor ten minste 80% van de geplaatste jongeren doorstroom naar een 

gesloten plek wordt voorkomen en dat, andersom, plaatsing op een gesloten plek maximaal zes 

maanden duurt.  

 

3. Consequenties 

Consequenties voor inkoop/bekostigingsmodellen GRJR en MVS: 

Het DB moet nog een besluit nemen over het ingaande 2023 in de markt zetten van 

(alternatieven voor) jeugdhulpplus. Of de GRJR in 2023 nog participeert in deze pilots is dus 

niet zeker. Sowieso geldt dat de subregio MVS per 2023 niet meer deelneemt.   

 

Aan  : AB 

Datum vergadering : 18 februari 2022 

Van  : DB 

Behandelend ambtenaar : Ron van Zon 

Onderwerp : Pilotplannen SPUK Jeugdhulpplus  

Bijlage(n)  : - 
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Financiële consequenties: 

Kostprijs 

Een gesloten plek kost zo’n € 150.000,- op jaarbasis. Ondersteuning door een ambulant team 

kost ongeveer € 95.000,- en plaatsing op een kleinschalige woonvoorziening € 140.000,-. 

 

Ontwikkel- en frictiekosten 

Aan het ontwikkelen van alternatieve zorgvormen zijn kosten verbonden. Ook is sprake van 

frictiekosten. De regio’s en aanbieders zijn in gesprek over wat precies wordt verstaan onder 

ontwikkel- en frictiekosten, over de hoogte hiervan en over wie wat betaalt. Over het toezicht op 

deze kosten is inmiddels overeengekomen dat de regio’s via de ‘open boek’-methode periodiek 

de financiële administratie van de aanbieders kunnen inzien. Overigens worden de 

ontwikkelkosten voor 2021 gedekt uit budget van het Bovenregionaal expertisenetwerk.  

 

De regio’s moeten nog definitieve afspraken maken over een onderlinge kostenverdeling. Op 

basis van de totale kosten in 2019 voor jeugdhulpplus is vooralsnog afgesproken dat de H10 en 

de GRJR ieder 35% van deze kosten betalen en Holland-Rijnland, Zuid-Holland-Zuid en 

Midden-Holland ieder 10%. 

 

Personele consequenties: 

Dit traject is inhoudelijk bezien (deels) een taak voor het Programmateam. Vanwege de nog 

beperkte bezetting wordt dit opgepakt door de UO. Het betreft een tijdsintensief traject. Extra 

inzet wordt ook gevraagd van lokale teams. 

 

Juridische consequenties: 

Het DB moet nog een besluit nemen over het in de markt zetten van een ontwikkel- en 

uitvoeringsopdracht voor alternatieve zorgvormen van jeugdhulpplus. De reeds gemaakte 

afspraken in het memorandum of understanding, waar deze pilotplannen uit voortkomen, 

moeten bij de te maken afweging worden betrokken.  

 

4. Vervolgprocedure 

Communicatie: 

De kernboodschap is dat de GRJR een stap voorwaarts doet met het transformeren van deze 

ingrijpende vorm van jeugdhulp. Dit is landelijk innovatief. De UO plaatst een nieuwsbericht op 

de website. Met de betrokken partijen wordt overlegd over een gezamenlijk persbericht.  

 

Planning: 

De pilotplannen kennen een looptijd tot eind 2023. 


