
DUUR MACHTIGINGEN

Praktikon heeft onderzoek gedaan naar de duur van de machtigingen in de
JeugdzorgPlus. Kinderrechters geven de laatste jaren namelijk steeds

vaker korte machtigingen gesloten jeugdhulp (van max. 3 maanden) af. 

Interviews met 13 kinderrechters 
Enquête onder 274 professionals die betrokken
zijn bij jongeren in de JeugdzorgPlus
Enquête onder 43 jongeren en hun mentoren
Interviews met 4 ouders 

Wat hebben we gedaan?

Kinderrechters en professionals denken dat korte
machtigingen zorgen voor een korter verblijf
Kinderrechters willen vinger aan de pols houden  
om te bepalen of JeugdzorgPlus nog wel nodig is
Er zijn niet genoeg vervolgplekken/
alternatieven voor JeugdzorgPlus.
Kinderrechters geven dan een korte machtiging
af ter overbrugging naar andere zorg.

Verklaringen toename korte machtigingen

Korte machtigingen kunnen positief zijn want een
korte tijd is voor jongeren beter te overzien
Maar: het steeds verlengen van korte
machtigingen kan bij jongeren ook voor
onzekerheid en valse hoop zorgen
Meer rechtszittingen kunnen spanning bij
jongeren en ouders én vertraging in de
behandeling veroorzaken

Gevolgen korte machtigingen

Uit ons onderzoek blijkt dat korte machtigingen vaker worden verlengd, waardoor het
verblijf in de JeugdzorgPlus niet korter wordt. Het steeds verlengen van korte
machtigingen heeft negatieve gevolgen voor jongeren en de behandeling. Daarom beter
zo lang als nodig dan zo kort mogelijk.
Het is belangrijk dat kinderrechters goed geïnformeerd worden, bijvoorbeeld door
aanwezigheid van de behandelaar bij de zitting.
Er moeten meer passende vervolgplekken en alternatieven komen voor JeugdzorgPlus.

Aanbevelingen

Wat zijn verklaringen voor de
toename van korte machtigingen
gesloten jeugdhulp?
Wat zijn gevolgen van de toename
van korte machtigingen?

Wat wilden we weten?
.....

Wat vinden
jongeren?

Benieuwd
naar het

hele
rapport?
Klik hier!

https://www.praktikon.nl/_uploaded/publicaties/Eindrapport-Duur-machtigingen-vrijwillige-plaatsingen-JZ-def.pdf


VRIJWILLIGE PLAATSINGEN

Bij een 'vrijwillige plaatsing' in de JeugdzorgPlus stemmen ouders in met
de plaatsing en hoeft jeugdbescherming niet te worden ingeschakeld. De
laatste jaren gebeurt dit steeds vaker. Praktikon heeft onderzoek gedaan

naar deze toename van het aantal vrijwillige plaatsingen.

Interviews met 13 kinderrechters 
Enquête onder 274 professionals die betrokken
zijn bij jongeren in de JeugdzorgPlus
Enquête onder 43 jongeren en hun mentoren in
de JeugdzorgPlus
Interviews met 4 ouders 

 professionals?
Wat vinden

Als ouders en jongeren échte
instemming geven voor
JeugdzorgPlus, kan een vrijwillige
plaatsing positief zijn voor het
behandeltraject. 
Het is noodzakelijk dat passende
hulp (tijdig) beschikbaar is, zodat
problemen niet escaleren en
plaatsingen in de JeugdzorgPlus
kunnen worden voorkomen.

Waarom worden jongeren (steeds vaker) vanuit
het vrijwillig kader in de JeugdzorgPlus
geplaatst?
Zijn er verschillen tussen jongeren die
geplaatst zijn vanuit het vrijwillig kader en het
gedwongen kader? 

Wat hebben we gedaan?

Verklaring toename

Wat wilden we weten?

Voordelen vrijwillige plaatsing 

Het aantal vrijwillige plaatsingen
is toegenomen doordat
gemeenten sinds 2015
verantwoordelijk zijn voor de
jeugdhulp. Jeugdhulp moet zo
licht en goedkoop mogelijk zijn.
Het is goedkoper als gemeenten
zelf begeleiden dan wanneer zij
jeugdbescherming inschakelen.
 

Bij jongeren in het vrijwillig
kader zijn minder
problemen binnen het
gezin dan bij jongeren in het
gedwongen kader. Ouders
zijn doorgaans
meewerkender en zijn zich
vaker bewust van de
problemen die er zijn. 

Verschillen tussen jongeren

.....

Nadelen vrijwillige plaatsing 

Inspraak van ouders en jongeren
Positief voor de samenwerkingsrelatie
Het helpt als de jongere zelf achter de plaatsing
staat, meer motivatie voor behandeling
Geen dwang nodig 
Ouders houden gezag

Voor een gesloten plaatsing is de expertise van
jeugdbescherming gewenst
Onduidelijke kaders en verantwoordelijkheden
Niet altijd écht vrijwillig
Relatie tussen ouder en kind onder druk
Ouders kunnen instemming intrekken
Emotionele belasting voor jongere en ouders

Aanbevelingen

Benieuwd
naar het

hele
rapport? 
Klik hier!

https://www.praktikon.nl/_uploaded/publicaties/Eindrapport-Duur-machtigingen-vrijwillige-plaatsingen-JZ-def.pdf

