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Situatie Jeugdzorgplus aanbieder Schakenbosch
n.v.t.

Geachte Raad,
In deze brief informeren wij u over de financiële situatie van een van de aanbieders van gesloten
jeugdhulp en het proces dat naar aanleiding hiervan in gang is gezet.
Inleiding
Gesloten jeugdhulp (ook wel JeugdzorgPlus genoemd) is een vorm van zorg die alleen via een
rechterlijke machtiging kan worden afgegeven. De jeugdigen die deze zorg krijgen, verblijven in
een gesloten instelling omdat ze een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. Het betreft een
zeer kwetsbare doelgroep die vaak te maken heeft met trauma’s en ernstige gedragsstoornissen.
JeugdzorgPlus wordt slechts ingezet als laatste redmiddel. Vanwege de specifieke expertise die
nodig is om deze zorg te leveren, is JeugdhulpPlus bovenregionaal (met vijf jeugdhulpregio’s)
georganiseerd in landsdeel Zuid West1. Voor de gemeenten in landsdeel Zuid West zijn twee
aanbieders voor JeugdzorgPlus actief, dit zijn Schakenbosch en iHub (Horizon). De instelling
Schakenbosch bevindt zich binnen de regiogrenzen van Haaglanden, namelijk in gemeente
Leidschendam-Voorburg en is daarmee voor Haaglanden een belangrijke partner. Regio
Haaglanden is binnen landsdeel Zuid West de account houdende regio voor deze aanbieder.
Omvorming gesloten jeugdhulp
In het landsdeel Zuid West is door gemeenten, aanbieders en jeugdbescherming sinds 2019
gewerkt aan de omvorming van de gesloten jeugdhulp. In Haaglanden is dit verankerd in de
Regiovisie Jeugdzorg 2021-2026 . Het beoogde resultaat van de omvorming is geleidelijk het
aantal plaatsingen in de gesloten jeugdhulp te verminderen. Dit willen we onder andere bereiken
door het verder ontwikkelen en stimuleren van de inzet van alternatieve zorgvormen, zoals
kleinschalige verblijfsvoorzieningen en vormen van ambulante hulp.
Het aantal plaatsingen bij beide aanbieders voor JeugdzorgPlus in ons landsdeel neemt sneller af
dan voorzien. In andere landsdelen speelt deze situatie ook. Hoewel we inhoudelijk blij zijn met
deze landelijke ontwikkeling, heeft de onverwachte snelheid ervoor gezorgd dat zeven van de tien
landelijke aanbieders JeugdzorgPlus bij de Jeugdautoriteit hebben aangeklopt. De Jeugdautoriteit
onderzoekt de ernst van al deze financiële situaties en heeft geconstateerd dat voor Schakenbosch
het landelijk ‘Draaiboek Continuïteit jeugdhulp’2 ingezet dient te worden.
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Landsdeel Zuid West bestaat uit vijf jeugdhulpregio’s: Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Holland Rijnland, Hollands Midden
en Zuid-Holland zuid
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Draaiboek Continuïteit jeugdhulp
Het Draaiboek Continuïteit jeugdhulp bevat een escalatieladder met zes treden, die de ernst van de
situatie weergeeft. Schakenbosch bevindt zich momenteel op trede drie (zorgelijk). Dit betekent
dat Schakenbosch een herstel- en continuïteitsplan moet opstellen in overleg met gemeenten en de
Jeugdautoriteit.
Als account houdende regio zijn we nagegaan of de continuïteit van zorg bij Schakenbosch in het
gedrang is. Dat is op dit moment niet het geval. Zonder wijziging is het op de langere termijn
echter geen financieel houdbare situatie, waardoor de zorgcontinuïteit in gevaar zou kunnen
komen. Gemiddeld verblijven er gedurende een jaar één à twee Wassenaarse jongeren in
Schakenbosch, waarmee de impact voor gemeente Wassenaar minimaal is.
Vervolg
Er is een regionaal projectteam opgericht dat Schakenbosch ondersteunt bij het maken van het
herstelplan. De continuïteit van zorg aan jeugdigen en gezinnen staat hierbij voorop en er wordt
rekening gehouden met het bovenregionale proces van de omvorming van JeugdzorgPlus. Het
herstelplan wordt door Schakenbosch opgesteld en afgestemd met de vijf betrokken
jeugdhulpregio’s en de Jeugdautoriteit. Uiteindelijk zal dat leiden tot een uitkomst over welke rol
en functie Schakenbosch krijgt in het landsdeel Zuid West. Dit zal vervolgens inhoudelijk, praktisch
en financieel worden uitgewerkt. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier gezamenlijk tot
een goede oplossing komen, zodat we ook in de toekomst zorg kunnen blijven bieden aan de
meest kwetsbare kinderen in onze regio.
We verwachten u uiterlijk voor de zomer te kunnen informeren over de uitkomsten van dit proces
en het vervolg.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester
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