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1 Inleiding  

Eén van de doelstellingen van het programma Zorg voor de Jeugd is om jeugdigen, waarbij een 

uithuisplaatsing nodig is, in een zo thuis mogelijke omgeving te laten verblijven, ook als dat in een 

residentiële jeugdhulpinstelling is. Een wens daarbij is om de huidige grootschalige residentiële 

voorzieningen om te vormen tot meer kleinschalige gezinsachtige voorzieningen. Om deze wens te 

realiseren heeft het kabinet € 50 mln. beschikbaar gesteld voor een tweede tranche vastgoedtransitie, 

namelijk de ombouw van de huidige accommodaties voor jongeren die uithuisgeplaatst zijn en 

verblijven in accommodaties waar zij behandeling krijgen naar meer kleinschalige woonvormen. Dit 

rapport omvat een advies voor een inhoudelijke onderbouwing van de 2e tranche vastgoedtransitie 

residentiële jeugdhulp.  

 

De notitie Bouwstenen 2e tranche vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp (2021) is het uitgangspunt 

voor het advies voor de inhoudelijke onderbouwing. In die notitie is voor de inhoudelijke omschrijving 

van de doelgroep als eerste aanzet beschreven (zie box hierna). 

 

Aanzet inhoudelijke omschrijving doelgroep in notitie Bouwstenen 

In de notitie Bouwstenen 2e tranche vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp (2021) is beschreven dat 

om in aanmerking te komen voor de vastgoedtransitie het aanbieders dienen te zijn die: 

• vallen onder de Jeugdwet. 

• verblijf in een residentiële leefgroep – al dan niet gecombineerd met behandeling - aanbieden 

voor jeugdigen met zodanig ernstige en complexe problemen dat de zorg in een pleeggezin of 

gezinshuis niet toereikend is en verblijf in een residentiële leefgroep geïndiceerd is. 

• een huidige aanbod hebben van residentiële leefgroepen die bestaan uit acht tot twaalf jongeren; 

• een integraal aanbod bieden dat bestaat uit een combinatie van behandeling, verzorging, 

dagbesteding, onderwijs en opvoeding, waarbij het onderwijs zich kan bevinden op het terrein. 

 

Daarbij wordt in de notitie vermeld dat de regeling niet bestemd is voor de ontwikkeling van justitiële 

kleinschalige voorzieningen, gezinshuizen of zorgboerderijen. 

1.1 Doel 

Met het oog op een rechtmatige en toekomstbestendige verdeling van de middelen is een 

onderbouwde keuze nodig voor welke residentiële jeugdhulpinstellingen vallen onder de 2e tranche van 

de vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp. Het doel van dit rapport is om hiervoor een inhoudelijk advies 

te geven over welke residentiële jeugdhulpinstellingen in aanmerking komen voor de 2e tranche van de 

vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp met als doel te komen tot een gedeelde visie op deze 

afbakening. Dit advies is opgenomen in de uitgangspuntennotitie voor de verdeling van incidentele 

middelen die wordt opgesteld door Andersson Elffers Felix (AEF). 

1.2 Aanpak 

Om duidelijk te krijgen welke instellingen en locaties in aanmerking komen voor een subsidie voor 

vastgoedtransformatie wordt er in de eerste plaats op basis van (inter)nationale bronnen een zo concreet 

mogelijke definitie en omschrijving gegeven van driemilieusvoorzieningen die residentiële jeugdhulp 

bieden. Er wordt daarbij ingegaan op definities van driemilieusvoorzieningen, van residentiële jeugdhulp, 



 

op de verschillende doelgroepen jeugdigen en verschillende vormen van residentiële jeugdhulp. Op 

basis van deze beschikbare kennis zijn er aanvullende inhoudelijke criteria m.b.t. de omschrijving van de 

doelgroep geformuleerd. Voordat er wordt ingegaan op de definities van driemilieusvoorzieningen en 

residentiële jeugdhulp wordt er eerst ingegaan op het doel van de tweede tranche vastgoedtransitie, 

namelijk de ontwikkeling van kleinschalige voorzieningen in de jeugdhulp. 

 Daarnaast is op basis van o.a. de inventarisatie capaciteit jeugdzorg plus en open drie-

milieusvoorzieningen van Significant (2020) en diverse internetbronnen een bijdrage geleverd aan een 

concept lijst van instellingen aan wie gemeenten de specifieke uitkering kunnen uitkeren. Het advies is in 

samenwerking met AEF opgesteld. Ook is er in het opstellen van het advies regelmatig afgestemd met 

het Ministerie van VWS, De Nederlandse GGZ, Jeugdzorg Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg 

Nederland (VGN) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).  
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2 Ontwikkeling kleinschalige voorzieningen 

2.1 Definities kleinschalige voorziening 

Een van de speerpunten van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’ (Ministerie van VWS 2018), is om 

uithuisgeplaatste jongeren ‘zo veel als mogelijk thuis of kleinschalig en gezinsgericht’ te laten wonen, 

‘waar mogelijk binnen het eigen netwerk’. In het actieplan ‘De best passende zorg voor kwetsbare 

jongeren’ (BGZJ 2019) wordt daarbij gesproken over het toenemende belang van een individuele, 

integrale, specialistische aanpak van jeugdigen, die berust op maatwerk, met veel aandacht, contact en 

zorg. De ontwikkeling van kleinschalige groepen is een prominent onderdeel van het actieplan, waarvan 

de tweede actielijn gericht is op het zo thuis mogelijk laten opgroeien van meer kinderen. In het 

actieplan wordt ook een aanzet gegeven tot definiëring van kleinschalige groepen, namelijk: ‘een 

kleinschalig verblijf voor maximaal zes – maar bij voorkeur vier – jongeren met een beperkt aantal 

hulpverleners in een zo open mogelijke setting’ (BGZJ 2019, p. 34). 

 In een in 2021 afgerond onderzoek naar de inzet van kleinschalige voorzieningen als alternatief voor 

JeugdzorgPlus wordt de volgende definitie beschreven: ‘Een kleinschalige voorziening is een 24/7-

verblijf binnen een gesloten of open residentiële jeugdzorginstelling, op een instellingsterrein of in een 

woonwijk, van maximaal zes - en bij voorkeur vier - jongeren tussen 8 en 23 jaar, in een huiselijke setting 

door een vast team van begeleiders, met een minimum ratio op de groep van 1 op 4, waarbij een 

intensieve, individuele behandeling en/of begeleiding op maat - en zolang als nodig - wordt gegeven, 

met perspectief op wonen, zorg en onderwijs/arbeid tijdens verblijf en/of daarna’ (Van Schie et al., 2021, 

p. 16). 

 Het Nederlands JeugdInstituut (NJI) beschrijft kleinschalig verblijf als ‘een vorm van 'jeugdhulp met 

verblijf' waarin een klein aantal kinderen en jongeren met complexe problemen woont en een beperkt 

aantal vaste professionele opvoeders werkt. Deze vorm van jeugdhulp neemt een positie in tussen een 

gezinshuis en een residentiële leefgroep. Een belangrijk verschil met gezinshuizen is dat professionals 

niet zelf in het kleinschalig verblijf wonen. Het grote onderscheid met een residentiële leefgroep is de 

kleine schaal van de groep en het team, die een gezinsachtige opvoedomgeving creëert’ (Mourits & 

Addink, 2021, p. 5). Het NJI onderscheidt drie vormen van kleinschalige wonen, namelijk voor: 

1) kinderen en jongeren met ernstige en complexe problemen (in domein open residentiële jeugdhulp 

en gezinshuizen). Hierbij is geen eenduidige naamgeving of omschrijving en varieert de groepsgrootte 

van twee tot zes kinderen, met een voorkeur voor maximaal vier jeugdigen; 

2) jongeren die een risico vormen voor zichzelf of de omgeving met een (voorlopige) machtiging voor 

gesloten plaatsing (in domein JeugdzorgPlus; zie ook definitie hiervoor van Van Schie et al., 2021, p. 16); 

3) jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd (domein Justitiële Jeugdinrichtingen). 

2.2 Achtergrond kleinschalige leefgroepen 

Het idee achter alle vormen van kleinschalige (gezinsachtige) voorzieningen is dat een kleinschalige 

groep meer mogelijkheden biedt voor een veilig leefklimaat, individuele aandacht, rust en continuïteit, en 

daardoor meer mogelijkheid bieden om nieuwe hechtingsrelaties aan te gaan en de inzet van 

vrijheidsbeperkende maatregelen te verminderen (Dekker et al., 2016; Van Schie et al., 2021). De visie is 

hierbij dat voor een positieve ontwikkeling van jeugdigen een veilig thuis nodig is in een zo gewoon 

mogelijke setting (Mourits & Addink, 2021). Verder kan een kleinschalige voorziening door rust en 

continuïteit meer kans bieden aan jongeren op een schoolloopbaan en meer mogelijkheden voor 

relatieherstel met ouders en het netwerk. Bij kleine groepen is er minder noodzaak om uniforme regels 

te hanteren, waardoor het risico op repressie kleiner is en de kans op positieve uitkomsten, zoals een 

positiever leefklimaat, groter (De Valk, 2019; Harder & Knorth, 2007; Harder, 2018; Lipsey, 2009). 

Andersom is ook te verwachten dat een beter leefklimaat positief van invloed is op de ervaren werkdruk, 



 

stress en tevredenheid van professionals die met de jongeren werken (Van Schie et al., 2021). Een kleine 

groepsgrootte, een vast en stabiel team, het creëren van een positief en veilig leefklimaat, en betere 

behandelrelaties tussen jongeren en begeleiders lijken werkzame factoren van kleinschalige 

voorzieningen (Van Schie et al., 2021).  

 Belangrijk doel van een kleinschalige voorziening is individuele zorg op maat kunnen leveren binnen 

een veilige omgeving in een zo normaal mogelijke setting, zodat de jongere kan stabiliseren en zich van 

daaruit verder kan ontwikkelen. Andere doelen zijn meer individuele aandacht geven aan jongeren, 

problemen zoals overprikkeling bij jongeren door groepsdynamiek voorkomen, het bieden van een 

individueel behandeltraject met aandacht voor complexiteit van de jongere en het creëren van 

(relationele) veiligheid. De veiligheid wordt onder andere bewerkstelligd door een huiselijke sfeer te 

creëren, met een gezinshuisachtige setting: “De omgeving, een huiselijk pand, creëert een andere sfeer, 

doet een ander appèl op zorg en geeft een meer thuisgevoel.” (Van Schie et al., 2021, p. 11).  

 Een voordeel van kleinschalig verblijf is dat het lijkt op een gezin, met veel mogelijkheden om deel te 

nemen aan het gewone leven. Het is daarbij makkelijker om een vertrouwensband op te bouwen tussen 

jongeren en hun begeleiders, en tussen jongeren onderling. Verder ontstaat er meer rust en stabiliteit in 

de leefgroep door het kleine aantal vaste opvoeders (Nji, 2020). De wijze waarop kleinschalige 

voorzieningen ten opzichte van residentiële open leefgroepen worden gepositioneerd wordt 

weergegeven in figuur 1. 

 

Figuur 1 Positionering kleinschalig verblijf en open residentiële leefgroepen (bron: Nji, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens deze positionering zijn kleinschalige voorzieningen bedoeld voor het bieden van een 

vervangend thuis met intensieve begeleiding. Verder wordt als locatie bij voorkeur een woning in een 

woonwijk genoemd.  

 Het uitgangspunt bij kleinschalig verblijf is om zo gewoon mogelijk onderwijs te volgen en deel te 

nemen aan vrijetijdsactiviteiten, aangezien dat elementen zijn van het gewone leven. Kleinschalig verblijf 

dichtbij huis van de jeugdigen die verblijven vergroot de kans dat ze op hun eigen school kunnen blijven 

zitten en kunnen blijven deelnemen aan sport- en andere vrijetijdsactiviteiten. Waar jeugdigen onderwijs 
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volgen hangt af van de locatie van de kleinschalige voorziening. Soms is een kleinschalige leefgroep op 

het terrein van een jeugdzorg instelling gevestigd, vanwege de mogelijkheid van onderwijs en van 

ondersteuning van professionals dichtbij, en soms is er een vestiging in een woonwijk onder het mom 

van zo normaal mogelijk (Mourits & Addink, 2021). 

2.3 Doelgroep kleinschalige leefgroepen 

Bij het plaatsen van een nieuwe jongere op een kleinschalige voorziening dient rekening te worden 

gehouden met de problematiek. Zo zijn er de volgende aandachtspunten met betrekking tot de 

combinatie van problematiek binnen één groep (Mourits & Addink, 2021): 

• Fysieke agressie onderling of naar de buurt: de jongere mag geen bedreiging voor de veiligheid 

van medebewoners of buurtbewoners zijn; 

• Drugsgebruik: met name drugsmisbruik; 

• Psychiatrische problematiek: mag niet op de voorgrond staan; 

• Zwaar autisme: er dient een bepaalde mate van groei te zijn; 

• Suïciderisico: niet meerdere jongeren met een hoog suïciderisico op één groep; 

• Het voorkomen van de combinatie van slachtoffers en daders in een groep. 

 

Daarbij lijkt kleinschalige zorg voor (bijna) alle jongeren een beter alternatief dan de huidige grotere 

groepen. Kleinschalige voorzieningen worden ingezet voor in-, door-, en uitstroom, en voor langdurig 

verblijf van jongeren (Van Schie et al., 2021).   

 In een studie van Nijhof en collega’s (Nijhof, Laninga-Wijnen, Mulder, Van Domburgh, Popma en 

Konijn (2020) worden kleinschalige groepen gedefinieerd als groepen met maximaal 4 jongeren met een 

beperkt aantal professionals, waardoor er meer mogelijkheden zijn om een goed en veilig pedagogisch 

basisklimaat te bieden die aansluit bij de complexe problematiek die kenmerkend is voor 

uithuisgeplaatste jeugdigen. Zij hebben in hun studie 29 jeugdigen geïncludeerd die verblijven in zes 

kleinschalige groepen bij twee jeugdzorg instellingen, namelijk Pluryn en Spirit (inmiddels Levvel). 

Kenmerken van de jeugdigen worden (met vaakst voorkomende in vet) hieronder weergegeven.  

 

Tabel 1 Kenmerken van jongeren in kleinschalige groepen (N=29) 

Kenmerk N % 

Leeftijd   

8-12 jaar 8 27.6 

12-14 jaar 2 6.9 

14-16 jaar 10 34.5 

16-18 jaar 9 31.0 

Geslacht (jongen) 20 69.0 

Juridische maatregel   

Geen (vrijwillige plaatsing) 10 34.5 

OTS 12 41.4 

Voogdij 7 24.1 

Voorwaardelijke machtiging gesloten plaatsing 7 24.1 

Aantal plaatsingen vóór kleinschalige groep   

1 t/m 3 12 41.4 

4 t/m 7 9 31.0 

8 t/m 14 8 27.6 

Bron: Nijhof et al., 2020 



 

 

De gemiddelde leeftijd van de jeugdigen is 14.7 jaar (SD = 2.49), waarbij de range loopt van 8.3 tot 17.9 

jaar. De jeugdigen hebben gemiddeld 5.2 eerdere plaatsingen gehad (SD = 3.53), met een range van 1 tot 

14, voordat zij in de kleinschalige groep zijn geplaatst.  

 Qua problematiek is er bij alle jeugdigen sprake van externaliserende problemen, waaronder 

voornamelijk agressief, opstandig gedrag. Bij 88% is er sprake van internaliserende problemen, waaronder 

vooral depressie en angstproblemen. Er is bij 83% problemen op school, waarbij er vooral gedrag en 

motivatieproblemen een rol spelen. Verder is er bij alle jeugdigen sprake van gezinsproblemen in de 

vorm van problemen in de ouder-kindrelatie. Verwaarlozing, misbruik en traumatische ervaringen speelt 

bij 78% een rol. Ook zijn er bij 80% problemen thuis en op school.  

2.4 Ervaringen met kleinschalige leefgroepen 

Op basis van interviews met negen jongeren, elf professionals en leefklimaatonderzoek bij zes 

kleinschalige groepen in twee instellingen vinden zij dat kleinschalige groepen een veelbelovende vorm 

van zorg lijken te zijn. In vergelijking met grotere residentiële groepen vinden Nijhof et al. (2020) dat:  

• er meer ruimte is voor het opbouwen van een vertrouwensband tussen professionals en jongeren 

en tussen jongeren onderling; 

• de afstemming tussen professionals en met jongeren beter en soepeler verloopt; 

• jongeren en professionals meer veiligheid en rust ervaren op de groep;  

• er meer mogelijkheden tot normaliseren zijn, en 

• er sprake is van een positiever ervaren leefklimaat. 
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3 Residentiële jeugdhulp 

3.1 Uithuisplaatsing en jeugdhulp met verblijf 

Bij een uithuisplaatsing, zoals het geval is bij plaatsing in een kleinschalige voorziening of verblijf in de 

residentiële jeugdhulp, wordt een jeugdige voor kortere of langere tijd in een ander milieu geplaatst dan 

waar de opvoeding normaliter plaatsvindt: in het eigen gezin (zie figuur 2). 

 

Figuur 2 Continuüm in de jeugdhulp: van generalistische jeugdhulp met lage intensiteit tot 
specialistische jeugdhulp met hoge intensiteit 

 

Jeugdhulp zonder verblijf Jeugdhulp met verblijf (uithuisplaatsing) 

Generalistisch Specialistisch 

  Gezinsverband Leefgroepverband 

Hulp door wijk- of 

buurtteam 

Ambulante/poli-klinische 

(jeugd)hulp en jeugd ggz 

Pleegzorg Residentiële zorg Gesloten 

jeugdzorg 

Advisering door 

Centrum voor 

Jeugd en Gezin 

Thuishulp/ (intensieve) 

gezinsbegeleiding 

Gezinshuis Kamertraining 

(KTC) / begeleid 

kamer wonen 

Kinder- en jeugd-

psychiatrische 

kliniek 

 Daghulp Logeerhuis   

 Jeugdhulp via school 

Zorgboederij als 

dagbesteding 

Zorgboerderij met 

verblijf 

  

Bron: Harder, Knorth & Kuiper, 2020, p. 14 

 

Het gaat bij jeugdhulp met verblijf om een alternatief verblijfsmilieu waar 24-uurszorg wordt geboden 

(Knorth, 2005, 2016; Zandberg, Knorth, & Strijker, 2010). Volgens het CBS (2021) kan jeugdhulp met 

verblijf worden gedefinieerd als: ‘Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet 

(2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of 

gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de 

ouders. De jongere verblijft elders. Of anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen 

gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een 

overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder 

jeugdhulp met verblijf.’ Daarbij maakt het CBS naast pleegzorg onderscheid in de volgende classificaties 

bij jeugdhulp met verblijf: 

• Gezinsgericht: ‘Alle vormen van verblijf die een gezinssituatie benaderen, maar geen pleegzorg 

zijn. Te denken valt aan gezinshuizen, logeerhuizen en zorgboerderijen waar overnacht wordt. 

PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen’; 

• Gesloten plaatsing: ‘De jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging 

gesloten jeugdzorg of op basis van een machtiging BOPZ (Wet Bijzondere Opname 

Psychiatrische Ziekenhuizen). PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.’ 

• Ander verblijf bij jeugdhulp aanbieder: ‘De jongere verblijft op de accommodatie van de 

jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. In feite betreft het alle vormen 

van verblijf die niet onder een van de voorgaande categorieën vallen. Hieronder vallen ook 

begeleid wonen en kamertraining. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.’ 



 

  

Jeugdhulp met verblijf kan verschillende vormen aannemen, namelijk: 

• plaatsing in gezinsverband: de jeugdige komt dan in een pleeggezin, gezinshuis, logeerhuis of 

zorgboerderij te wonen; 

• plaatsing in leefgroepverband: de jeugdige komt dan in een instelling voor (gesloten) residentiële 

of intramurale zorg te wonen (Harder, Knorth & Kuiper, 2020). 

 

De plaatsing in een leefgroepverband wordt ook wel residentiële jeugdhulp genoemd. 

3.2 Cijfers en plaatsing in residentiële jeugdhulp 

In tabel 2 worden de meest recente cijfers van CBS over het aantal jeugdigen dat jaarlijks jeugdhulp met 

verblijf ontvangt, waaronder residentiële jeugdhulp en andere vormen van hulp na een uithuisplaatsing, 

weergegeven. 

 

Tabel 2 Aantal uithuisgeplaatste jeugdigen van 0 tot 23 jaar in diverse hulpvormen  

 2017 2018 2019 20201  

 N  % N  % N  % N % 

Leefgroep/ overig verblijf 

jeugdhulpaanbieder2 

21785 42.1 18150 38.1 18350 38.3 18135 39.3 

Pleegzorg 21960 42.5 20740 43.6 21525 44.9 20995 45.3 

Gezinsgericht3 5325 10.3 6165 12.9 5545 11.6 5140 11.1 

Gesloten plaatsing4 2650 5.1 2565 5.4 2550 5.3 2045 4.4 

Totaal jeugdhulp met verblijf5 46185 100 42770 100 43345 100 42100 100 

Bron: CBS (2021) 

1 De cijfers uit 2020 zijn voorlopig. 

2 Verblijf in een accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. In feite betreft het alle vormen 

van verblijf die niet onder een van de andere categorieën vallen. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining. 

3 Deze hulp omvat gezinshuizen, logeerhuizen en zorgboerderijen waar overnacht wordt. 

4 Verblijf bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of op basis van een machtiging BOPZ (Wet 

Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen). 

5 Het totale aantal jongeren dat jeugdhulp met verblijf ontvangt volgens CBS. Dit aantal is lager dan de optelsom van de vier 

hulpvormen erboven, dus dit totaal is geen opsomming van de vier cellen erboven. 

 

 

Volgens het huidige beleid dient hulp aan uithuisgeplaatste jeugdigen gericht te zijn op het “… zo veel 

mogelijk als thuis of kleinschalig, gezinsgericht en zo mogelijk binnen het eigen netwerk” (p. 11) 

opvangen van jeugdigen, waarbij hen een ontwikkelingsperspectief wordt geboden (Ministerie van VWS 

& Ministerie van J&V, 2018). In lijn met dit beleid wordt bij besluitvorming over het al dan niet plaatsen 

van jeugdigen in de residentiële jeugdhulp vaak het volgende beslismodel gehanteerd (zie figuur 3). 
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Figuur 3 Beslismodel voor inzet type hulp bij uithuisplaatsing  

  

 
Bron: Bartelink et al. (2017, p. 41) 

 

In het beslismodel wordt eerst gekeken of het meest ‘gewoon gezinsachtige’ plaatsingsmilieu – een 

pleeggezin – een goede en haalbare optie is. Wanneer een pleeggezin geen optie is vanwege de ernst 

van de gedrags- en ontwikkelingsproblemen van een jeugdige, wordt gekeken naar ‘zwaardere’ vormen 

van opvang en behandeling, te weten – in die volgorde – therapeutische pleegzorg, gezinshuiszorg of 

residentiële zorg. Een residentiële jeugdhulp setting is de voorkeursoptie wanneer een jeugdige op het 

moment van besluitvorming niet in staat is om in een gezinssituatie te functioneren. 

 Wat betreft problemen bij jeugdigen zijn de belangrijkste redenen voor een uithuisplaatsing de 

aanwezigheid van (Bartelink et al., 2017; Knorth, 2000; Leloux-Opmeer, 2018): 

• ernstige emotionele en gedragsproblemen;  

• gevaarlijk of bedreigend gedrag van de jeugdige richting gezinsleden;  

• verminderd contact met de realiteit (psychose, zelfbeschadiging en/of suïcideneiging of –poging). 

 

Deze problemen zijn voor ouders, zelfs als zij over zéér goede opvoedingscapaciteiten en 

beschermende factoren beschikken, vaak niet te hanteren. Ook het veroorzaken van een ‘critical 

incident’ en een hogere leeftijd van de jeugdige verhogen de kans op plaatsing (Knorth, 2000).  

Als het om problemen in de opvoeding gaat, zijn onder andere de volgende zaken een reden voor 

uithuisplaatsing:  

• ernstige en langdurige kindermishandeling of een hoog risico op kindermishandeling en 

verwaarlozing;  

• een (ernstig) tekort aan opvoedingsvaardigheden bij de ouders of verzorgenden;  

• grote onveiligheid in de ouder-kindrelatie (onveilige of gedesorganiseerde gehechtheid). 

 

Daarnaast vergroten een slechte lichamelijke of psychische conditie van met name de moeder, 

tekortschietende draagkracht bij opvoeders, hevige gezinsconflicten of een gebrek aan 

samenwerkingsmogelijkheden met de ouders de kans op een uithuisplaatsing (Knorth, 2000). 



 

Vaak is het een combinatie van problemen bij zowel de jeugdige als opvoeders of het gezin als geheel, 

die maakt dat er een (op korte termijn) niet te herstellen disbalans bestaat (cf. Knorth, 1998, 2000) die 

schadelijk is voor de ontwikkeling van de jeugdige (cf. Leloux-Opmeer, 2018). 

3.3 Definitie residentiële jeugdhulp 

Bij residentiële jeugdhulp, ook wel aangeduid als dag-en-nacht hulp, 24-uurs zorg of klinische 

behandeling, verblijft de jeugdige voor kortere of langere tijd in een instelling, tezamen met andere 

jeugdigen (Knorth, Evenboer & Harder, 2015). Daarbij wordt 'therapeutische residentiële zorg’ in een 

consensus verklaring van de Internationale Werkgroep Therapeutische Residentiële Zorg (2017) 

gedefinieerd als “het geplande gebruik van een speciaal hiervoor ontwikkelde, multidimensionale 

leefomgeving, die tot doel heeft behandeling, onderwijs, socialisatie, ondersteuning en bescherming te 

bieden of te versterken voor kinderen en jongeren met welomschreven psychische en/of gedragsmatige 

problematiek; dit in samenwerking met hun gezin/familie en een breed scala aan formele en informele 

hulpbronnen in de samenleving" (Whittaker et al., 2015, p. 24).  

 Residentiële hulp biedt zowel opvoeding en verzorging als behandeling aan jeugdigen. Volgens 

Scholte en Van der Ploeg (2000) zijn de volgende vier elementen kenmerkend voor de residentiële zorg: 

• Het basis therapeutisch milieu (basisprogramma). Dit bestaat uit de dagelijkse activiteiten en 

routines in de leefgroep, welke interventies in de dagelijkse omgang met de jeugdigen 

omvatten, die uitgevoerd worden door groepsopvoeders en mentoren. 

• Specifieke behandeling, welke gericht is op de speciale behoeften van elk individueel kind. Deze 

interventies worden in aparte sessies uitgevoerd en worden voornamelijk door stafleden met 

speciale deskundigheid uitgevoerd. 

• De intensiteit van de zorg, ofwel de grote hoeveelheid tijd die groepsopvoeders besteden aan de 

begeleiding van de jeugdigen. 

• De gezinsgerichtheid: Dit is de mate waarin een residentieel programma gericht is op het 

betrekken van het gezin.  

 

Boendermaker et al. (2010) maken wat betreft het basis therapeutisch milieu en de specifieke 

behandeling in de residentiële zorg onderscheid tussen respectievelijk ‘care’ en ‘cure’. ‘Care’ omvat 

daarbij de opvoeding en dagelijkse verzorging van jeugdigen, zoals het bieden van een slaapplaats, 

voeding en veiligheid. Behandeling (‘cure’) in een residentieel zorgkader heeft daarbij betrekking op de 

interventies die worden ingezet om de aanwezige problematiek te verminderen. De verschillende 

onderdelen van residentiële jeugdhulp geven zij daarbij weer in een figuur (zie figuur 4).  
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Figuur 4 Onderdelen residentiële jeugdzorg 

Bron: Boendermaker et al. (2010, p. 4) 

 

3.4 Definities driemilieuvoorzieningen 

De notitie Bouwstenen 2e tranche vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp (2021) wordt niet gesproken 

van residentiële jeugdhulp, maar van open driemilieusvoorzieningen. De definitie voor open drie-

milieuvoorzieningen, ofwel open residentiele jeugdhulp, die in eerder onderzoek door Significant (2020) 

is gehanteerd) luidt: “verblijf met overnachting voor jeugdigen met complexe problematiek in een 

behandelgroep gesitueerd op een terrein. Op het terrein bevinden zich naast behandelgroepen veelal de 

beschikbaarheid van intern onderwijs. De behandeling strekt zich uit tot de behandelgroep, onderwijs en 

vrijetijdsbesteding”.  

 Daarnaast zijn nog andere, soortgelijke beschrijvingen van driemilieusvoorzieningen te vinden. Ten 

eerste is er een beschrijving driemilieusvoorziening van Sociaal Domein Limburg-Noord (2017). Deze 

bevindt zich in een bijlage van een verslag van een ontwikkeltafel jeugd, werkgroep wonen en verblijf en 

is van toepassing op diverse producten onder behandeling met verblijf midden en zwaar. De definitie 

luidt als volgt: ‘Het betreft verblijf met overnachting op een behandelgroep gesitueerd op een terrein. Op 

het terrein bevinden zich naast behandelgroepen een school en diverse vrije tijdsmogelijkheden. Er zijn 

mogelijkheden voor de inzet van therapie op het terrein. Er is dus een hoge mate van toezicht, veiligheid 

en voorspelbaarheid binnen de drie leefsferen (wonen, onderwijs en vrije tijd). Eventuele behandeling 

thuis wordt door gezinshulpverleners uitgevoerd in de thuissituatie. Vanwege de nauwe 

verbondenheid/kennis van de problematiek van de jeugdige heeft het voorkeur dat de gezinswerkers 

goed verbonden zijn met de voorziening. Eigen aan de drie milieu behandeling is de beschikbaarheid van 

intern onderwijs. Maar in de loop van de behandeling kan, bij herstel van de didactische ontwikkeling 

overgegaan worden naar regulier onderwijs. Er is sprake van een open setting (bij behandeling met 

verblijf midden) of een besloten setting (bij behandeling met verblijf zwaar). Het behandelterrein is 

dusdanig gesitueerd dat er voldoende mogelijkheden voor jeugdigen zijn om in de omgeving te oefenen 

met diverse vaardigheden. Het terrein biedt echter ook veiligheid en afscherming, doordat het ruim 

opgezet en gekaderd is. Op sommige terreinen is er op bepaalde tijden beveiliging aanwezig om erop 

toe te zien dat er geen externe invloeden zijn die de rust en veiligheid verstoren.’ 



 

 In een inkoophandreiking Provinciale driemilieusvoorziening van VNG uit 2014 die zicht richt op 

provinciaal gefinancierde jeugdzorg wordt ook ingegaan op driemilieusvoorzieningen. Zij beschrijven: ‘Er 

bestaan naast deze provinciale driemilieuvoorziening namelijk nog twee andere driemilieuvoorzieningen, 

te weten voor LVB jongeren met een ZZP 4 of 5 dat nu door de zorgkantoren vanuit de AWBZ wordt 

betaald, en de tot 2015 door VWS gefinancierde gesloten jeugdzorg of JeugdzorgPlus’ (p. 1). Deze 

definitie richt zich dus alleen op jeugd- en opvoedhulp, jeugd-lvb en gesloten jeugdzorg en laat de 

jeugd-ggz buiten beschouwing. Verder beschrijven zij een 3-milieusvoorziening als volgt: ‘Het kenmerk 

van de driemilieusvoorziening is dat er sprake is van integrale afstemming en behandeling op verblijf, 

scholing/werken en vrijetijdsbesteding, waarbij de jeugdigen vanwege hun problematiek een 

samenhangende behandeling krijgen in de drie behandelmilieus. (….) In tegenstelling tot de situatie bij 

JeugdzorgPlus is de provinciaal gefinancierde driemilieusvoorziening een open voorziening zonder 

bewaking en hekken’ (p. 2). 

 De term 3-milieusvoorziening lijkt vooral gangbaar te zijn binnen de hulp aan jeugdigen met een licht 

verstandelijke beperking (lvb). Zo beschrijft Lijn5 hun 3-milieusvoorziening voor jeugdigen met een lvb en 

zeer ernstige gedragsproblemen als volgt: ‘Binnen onze 3-milieuvoorziening krijgen jongeren een zeer 

intensieve (besloten)behandeling (…..). Zeer intensief betekent dat uw kind 24 uur per dag directe 

begeleidingen toezicht krijgt van de begeleiders. Het begrip ‘besloten’ verwijst naar de 

beschermingsmaatregelen, waaronderde mogelijkheid tot het afsluiten van de kamerdeuren en 

buitendeuren. In de eerste periode is er voortdurend groepsleiding in de buurt en blijven de buitendeuren 

van het huis gesloten. Op het terrein zijn de belangrijkste voorzieningen aanwezig, zoals school, verblijf 

en vrijetijdsbesteding. Een behandelgroep bestaat uit maximaal negen jongeren. Elke jongere heeft een 

eigen slaapkamer en er is een gemeen-schappelijke huiskamer. In het dagelijks leven zorgen 

groepsleiders in het besloten klimaat voor een veilige woon- en leeromgeving, duidelijke regels en een 

voorspelbaar dagritme.’ (Lijn5, 2021). 

 Een andere aanbieder, Ambiq, biedt met hun 3-milieuvoorziening ‘behandeling aan jongeren met LVB 

en forse gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek. Een groot deel van deze jongeren is 

niet in staat om een regulier schoolprogramma te volgen. Hierdoor verblijven jongeren zonder 

onderwijsprogramma overdag op de behandellocaties, wat voor de ontwikkeling van deze jongeren niet 

gewenst is. Ambiq heeft hierop … een centrale dagopvang voor deze jongeren ontwikkeld. Het doel van 

deze dagopvang is het bieden van een dagstructuur en een aanbod van activiteiten waar een 

onderliggend leerdoel aan verbonden is. De jongeren die geen school of deeltijdonderwijs kunnen 

volgen (…), volgen op schooldagen een dagprogramma met activiteiten in schoolse zin, creatieve sfeer 

of sport en spel. (…) Het doel van dit programma is om de jongeren uiteindelijk weer in te laten stromen 

in een passende vorm van onderwijs. (…) Het doel van behandeling in de driemilieuvoorziening is groei 

en ontwikkelingskansen voor de jongere en zijn systeem in het ‘normale leven’ te herstellen en/of te 

optimaliseren. De behandeling kan onder andere toewerken naar zelfstandigheid, vervolgbehandeling in 

een andere setting of een terugkeer naar huis.’ (Ambiq, 2020). 

 Pluryn (2020) somt bij hun 3 milieuvoorzieningen voor jeugd de volgende mogelijkheden op:  

• Specialistische behandelcentra met landelijke expertise 

• Integraal dagprogramma met behandeling, wonen, leren of werken en vrije tijd 

• 24 uurs behandel- en woonvoorziening in een veilige omgeving 

• Specialistische teams: gedragsdeskundigen, artsen, gezinswerkers etc. 

• Open jeugdzorg en JeugdzorgPlus 

 

De doelgroep van hun 3 milieusvoorziening bestaat uit jongeren: 

• met een (licht) verstandelijke beperking en sterke gedragsstoornissen 

• via (gesloten) Jeugdzorg, GGZ, Justitie met sterke gedragsstoornissen 

• met een lichamelijke beperking, NAH of chronische ziekte en bijkomende gedragsproblematiek 

 

In een perceelbeschrijving 3-milieus voorziening van gemeenten in de Kop van Noord-Holland (2014), 

samenwerkende gemeenten Regio West Friesland (2014) en een Inkoophandreiking intramurale LVB-

behandelzorg (VNG, 2014) wordt ook ingegaan op wat een 3-milieusvoorziening is. Zij verwijzen daarbij 

naar de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) en naar vier subgroepen jeugdigen die 
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zij onderscheiden afhankelijk van de risico’s of ernst van de problematiek, waarbij twee subgroepen in 

aanmerking komen voor plaatsing in een 3-milieusvoorziening:  

• Een relatief kleine groep met ernstige gedragsstoornissen, waarbij gehandicaptenzorg of 

gespecialiseerde behandelcentra nodig zijn. Behandeling voor jeugdigen met een LVB  ZZP 4 en 

5 wordt in een besloten 3‐milieus voorziening geboden. Besloten betekent een accommodatie 

op een afgebakend terrein. Dit betekent dat er sprake is van integrale afstemming en 

behandeling op verblijf, scholing/werken en vrijetijdsbesteding waarbij cliënten in directe 

begeleiding van het ene naar het andere milieu gaan.  

• In de praktijk is gebleken dat bij een aantal van deze LVG‐jeugdigen met een ZZP  LVB  4 of 5 

indicatie en hun gezinssystemen sprake is van sterk gestoord gedrag (J‐SGLVB) en complexe 

gezinsproblematiek. Zo is er veelal sprake van een (licht) verstandelijke beperking bij de ouders 

van de betrokken jeugdigen. Een gevolg hiervan is dat de jeugdige kampt met een 

begeleidingsgeschiedenis die gekenmerkt wordt door een opeenvolging van crises. De lijn van 

onthechting, nog meer afstand nemen wordt voortgezet en bekrachtigd door de volgende crisis. 

Jeugdigen tot achttien jaar vallen onder de Jeugdwet, Jeugdigen van achttien tot 23 vallen 

onder de Wet Langdurende Zorg (WLZ). Voor deze groep wordt een landelijke specialistische 

functie georganiseerd in besloten driemilieus voorzieningen door de orthopedagogische 

behandelcentra; Ambiq, Koraal Groep (De La Salle), Pluryn (De Beele en de Jan Pieter Heije) en ’s 

Heeren Loo Zorggroep (Groot Emaus) (VOBC, 2014). Dit is de zogenaamde J-SGLVB (VNG, 2014, 

p. 2). 

 

De doelgroep voor intramurale LVB-zorg wordt daarbij als volgt beschreven (VNG, 2014, p. 2): 

• leeftijd van 4 tot 23 jaar, waarbij de doelgroep tot 18 onder de Jeugdwet valt; 

• verstandelijke beperking (IQ-score van 50-85); 

• beperkt sociaal adaptatievermogen (meer dan twee standaarddeviaties beneden het 

populatiegemiddelde); 

• beperkingen treden op vóór het 18e levensjaar; 

• gedragsproblemen die functioneren op alle leefgebieden (thuis, school, vrije tijd) belemmeren; 

• beperkte gehechtheidsmogelijkheden als gevolg van trauma en/of langdurige verwaarlozing; 

• co-morbide psychiatrische problematiek (m.n. hechtingsstoornissen, opositionele 

gedragsstoornis, antisociale gedragsstoornis, ADHD, autistisch spectrum stoornissen, dreigende 

persoonlijkheidsstoornissen); 

• problematische gezinssituaties (de prevalentie van ouders met LVB, psychiatrische problematiek 

en/of verslavingsproblematiek is aanzienlijk bij deze doelgroep); 

• veiligheidsrisico’s voor de jeugdige zelf en zijn omgeving, die gezamenlijk hebben geleid tot 

opvoedproblemen en gevoelens van onvermogen en onmacht bij ouders of opvoeders en die 

daardoor in het gezin moeilijk te begeleiden zijn; 

• de jeugdigen kunnen zich op grond van hun lager intellectueel functioneren en beperkte sociale 

redzaamheid en gedragsproblemen niet zonder hulp handhaven in reguliere maatschappelijke 

verbanden (gezin, school, werk, groep, leeftijdgenoten, buren). 

 

Besloten 3-milieusvoorzieningen worden hierbij als volgt gedefinieerd (VNG, 2014): 

‘Behandeling voor jeugdigen met een LVB ZZP 4 en 5 wordt in een besloten driemilieusvoorziening 

geboden. Besloten betekent een accommodatie op een afgebakend terrein. Dit betekent dat er sprake is 

van integrale afstemming en behandeling op verblijf, scholing/werken en vrijeijdsbesteding waarbij 

cliënten in directe begeleiding van het ene naar het andere milieu gaan’ (p. 4). 

 In een Deelovereenkomst voor het leveren van Individuele voorzieningen Jeugdhulp 

Driemilieuvoorzieningen (2018) van gemeenten Wijk bij Duurstede, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt 

en Zeist wordt een driemilieusvoorziening (open residentieel) gedefinieerd als een individuele 

voorziening:  

• voor jeugdigen ouder dan 12 jaar met ernstige gedragsproblemen, al dan niet met verstandelijke 

handicap (IQ van 50 tot 85) en/of psychiatrische problematiek, waarbij het sociale netwerk 



 

onvoldoende basis biedt voor een ambulant traject en urgentie en zwaarte problematiek 

verblijfs-gebonden aanbod noodzakelijk maken.  

• die als doel heeft om binnen de drie milieus “thuis”, onderwijs en behandelsetting met 24 uurs 

behandeling de stabiliteit, veiligheid en positieve interactie tussen de jeugdige en zijn sociale 

netwerk voldoende te herstellen. 

• met de volgende kenmerken: 

• verblijf, school/werk, vrije tijd in een open voorziening, vrijwillig of met een 

jeugdbeschermingsmaatregel; 

• inzet van een zeer intensieve behandelgroep; 

• die geen voorziening voor sglvb (voor LVB jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen –welke 

valt onder landelijk aanbod) vormt en ook geen Individuele voorziening Jeugdzorg Plus 

(waarvoor machtiging nodig is) 

 

‘Bij driemilieuvoorzieningen is sprake van een integrale afstemming van verblijf, school of werk en 

vrijetijdsbesteding, waarbij de jongeren vanwege hun problematiek een samenhangende behandeling 

krijgen in de drie behandelmilieus (VNG, 2014). De doorstroom in deze voorzieningen is laag, omdat het 

gaat om langdurige behandeling (driemilieuvoorziening) en wonen voor lange, soms onbepaalde, tijd 

(beschermd wonen)’ (Hammink, Barendregt, De Jonge & Van de Mheen, 2016, p. 29). 

 De definitie die in de Richtlijn Residentiële jeugdhulp (2015) wordt aangehouden is niet alleen op 

jeugdigen met een LVB gericht en is specifieker geformuleerd dan de definitie voor 3-

milieusvoorzieningen die door Significant is beschreven: ‘Residentiële jeugdhulp is een vorm van 

hulpverlening waarbij kinderen of jongeren op vrijwillige of gedwongen basis, (tijdelijk) dag en nacht 

buiten hun eigen omgeving verblijven, onder meer in leefgroepen en behandelgroepen. De term 

‘leefgroep’ wordt in deze richtlijn zowel gebruikt voor leefgroepen gericht op opvoeden en opgroeien als 

voor behandelgroepen gericht op de behandeling van specifieke problemen. Daarbij kan sprake zijn van 

een verblijf van een aantal dagen per week tot de hele week.’ (p. 10).  

 

De Richtlijn richt zich op residentiële jeugdhulp in leefgroepen, waaronder: 

• Leefgroepen gericht op opvoeden en opgroeien; 

• Behandelgroepen gericht op de behandeling van specifieke problemen. 

 

De Richtlijn Residentiële jeugdhulp is niet specifiek gericht op de 24-uurshulp in: 

• Gezinshuizen; 

• Crisisopvang of crisisgroepen; 

• Groepen gericht op zelfstandigheidstraining of kamertraining; 

• JeugdhulpPlus, en;   

• Hulp in justitiële jeugdinrichtingen.  

 

Bij crisisgroepen gaat het dan om het uithuisplaatsen van een jeugdige in een crisissituatie, waarbij de 

situatie (levens)bedreigend is voor de jeugdige of voor een of meerdere gezinsleden. Tijdens crisisopvang 

onderzoeken kinderen, hun ouders en hulpverleners samen wat het beste vervolg is voor het kind: terug 

naar huis of een plek buiten het gezin van herkomst, bijvoorbeeld in een pleeggezin of een leefgroep 

(Nji, 2021). Naast het bieden van een veilige plek is het doel van een residentiële crisisplaatsing is om de 

ontwikkeling en het gedrag van het kind, de interactie tussen ouders en kind en de 

opvoedingsmogelijkheden van de ouders te observeren. Daarbij duurt een residentiële crisisopvang 

maximaal vier weken (De Baat, Foolen, Udo, & Verheijden, 2015).  

 Voor crisisopvang en de andere vormen van 24-uurshulp die niet zijn opgenomen in de richtlijn zijn 

er aparte richtlijnen ontwikkeld (i.e. Richtlijn Pleegzorg, Uithuisplaatsing en Crisisplaatsing voor resp. 

gezinshuizen en crisisgroepen) of zijn er aanvullingen op de richtlijn nodig (i.e. voor groepen gericht op 

zelfstandigheidstraining en gesloten groepen).  
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3.5 Doelgroepen residentiële jeugdhulp 

De doelgroep van 3-milieusvoorzieningen die wordt beschreven zijn bijvoorbeeld jeugdigen die (Sociaal 

Domein Limburg Noord): 

• een bedreiging in de ontwikkeling hebben, zodanig dat het gedragsrepertoire en schoolgang 

dermate verstoord zijn, dat dit naar verwachting toekomstige maatschappelijke participatie in de 

weg staat.  

• complexe problematiek hebben en vaak al meerdere mislukte hulppogingen hebben gehad.  

• problemen hebben die vaak sterk verweven zijn met die in het gezin/netwerk en ambulante hulp 

is daar niet in staat (gebleken) om die belemmering weg te nemen. 

• vaak licht verstandelijke beperkingen en ggz problemen hebben. 

 

Dat samen kan ertoe leiden dat de problemen zo heftig zijn en de jeugdige en zijn/haar gezin zo uit 

evenwicht zijn, dat 24 uurs behandeling nodig is om stabiliteit, veiligheid en positieve interactie tussen 

kind/ jongere en zijn omgeving voldoende te herstellen. 

Jeugdigen die in residentiële instellingen verblijven zijn over het algemeen ouder dan jeugdigen in de 

pleegzorg of ambulante zorg. In vergelijking met pleegzorg (Baker et al., 2007; Curtis et al., 2001; 

Handwerk et al., 1998; Leloux-Opmeer, Kuiper, Swaab, & Scholte, 2016) zijn jeugdigen in residentiële 

hulp vaker:  

• jongens 

• jeugdigen met contact justitie 

 

Daarbij hebben zij: 

• ernstiger problematiek 

• vaker een migratie achtergrond 

• een hogere leeftijd 

 

Vooral adolescenten (12-23 jaar) zijn in de residentiële zorg vertegenwoordigd (zie figuur 5).  

 

Figuur 5 Leeftijd uithuisgeplaatste jeugdigen 

 

Bron: CBS (2019; peildatum 31 dec 2018) 

 

De leeftijdsverdeling van jeugdigen dat jaarlijkse residentiële jeugdhulp ontvangt lijkt vrij stabiel te zijn en 

voor iets meer dan de helft van de jeugdigen te liggen rond de 12 tot 18 jaar (zie tabel 3).  
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Tabel 3 Geslacht en leeftijd jeugdigen in residentiële jeugdhulp 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 20201  

 N  % N  % N  % N  % N % 

Geslacht (jongen) 23520 53.7 12385 56.9 22905 53.6 23245 53.6 9980 55.0 

Leeftijd           

12 tot 18 jaar 22880 52.2 13955 42.1 22115 51.7 22480 51.9 11280 62.2 

4 tot 12 jaar 15135 34.6 5415 42.5 14665 34.3 14530 33.5 4470 24.6 

18 tot 23 jaar 1665 3.8 1395 10.3 2185 5.1 2965 6.8 1690 9.3 

0 tot 4 jaar 4110 9.4 1020 5.1 3805 8.9 3370 7.8 695 3.8 

Totaal 43790 100 21785 100 42770 100 43345 100 18135 100 

(Bron: CBS, 2021) 
Noot. Het betreft jeugdigen in de categorie overig verblijf jeugdhulp aanbieder: De jongere verblijft op de accommodatie van de 
jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. In feite betreft het alle vormen van verblijf die niet onder een van de 
voorgaande categorieën vallen. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining. PGB gefinancierde jeugdhulp is hierin niet 
meegenomen.  
1De cijfers van 2020 zijn voorlopig.  

 

Ongeveer een derde van de jeugdigen heeft de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Verder bestaat ook een (kleine) 

meerderheid van de groep jeugdigen in residentiële instellingen uit jongens (cf. Harder et al., 2006).  

De problematiek bij jeugdigen in de residentiële zorg is divers en het komt dikwijls voor dat jeugdigen 

met meerdere problemen tegelijk (zogenaamde co-morbiditeit) kampen. Vaak staan externaliserende 

gedragsproblemen, zoals agressief en delinquent gedrag, op de voorgrond. Daarnaast komen sociale, 

emotionele en psychiatrische problemen voor bij de doelgroep. Ook pedagogische onmacht bij ouders 

en relatieproblemen tussen ouders en kind spelen vaak een rol. 

 Verder zijn de schoolprestaties van deze jeugdigen over het algemeen beperkt. Een deel van de 

jeugdigen heeft problemen met leren en het komt regelmatig voor dat jeugdigen speciaal onderwijs 

hebben gevolgd voordat ze in een residentiële jeugdzorginstelling worden geplaatst. Een recente 

overzichtsstudie naar het functioneren van uithuisgeplaatste jeugdigen laat zien dat 20 tot 55% van de 

jeugdigen in de open residentiële jeugdzorg school- of cognitieve problemen heeft, zoals weinig 

schoolmotivatie of vertragingen in taal, cognitie of adaptief gedrag (Leloux-Opmeer, Kuiper, Swaab, & 

Scholte, 2016).  

 De problemen van jeugdigen die verblijven in de residentiële jeugdzorg begint over het algemeen op 

een vroege leeftijd. Hierdoor is een meerderheid van de jeugdigen (en/ of hun gezin) vaak al eerder in 

aanraking gekomen met de jeugdzorg (zie tabel hieronder). Eerder geboden hulpverlening aan de 

jeugdigen (en/of hun gezin) kan daarbij de vorm aannemen van lichte ambulante tot intensieve 

residentiële zorg (Harder et al., 2006). 

  

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84135NED/table
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Tabel 4 Problematiek jeugdigen in residentiële jeugdhulp vergeleken met jeugdigen in 
gezinshuizen en pleegzorg 

Probleemkenmerken jeugdige Residentiële hulp Gezinshuizen Pleegzorg 

Eerdere plaatsingen 4.3-6.6 2.0 1.3-3.4 

Gedrag 53-62% 40-60% 34-63% 

Emotioneel 39-57% - 14-45% 

Hechting 31-52% 50% 15-36% 

School/cognitief 33-51% 7-40% 42-49% 

Met/bij leeftijdgenoten 46% 29% 8% 

Bron: Leloux-Opmeer et al. (2016, p. 2362) 
Noot. Gebaseerd op 29 studies: 21 mbt pleegzorg, 3 mbt gezinshuizen en 6 mbt residentiële jeugdhulp. De focus ligt op 6 tot 14-
jarigen. 

 
De problematiek van de jeugdigen in residentiële jeugdzorg is meervoudig en complex. De meerderheid 

van de jeugdigen in de residentiële instellingen in Nederland (De Lange, Eijgenraam & De Baat, 2010; 

Konijn & Van der Steege, 2013; Van der Steege & Meuwissen, 2012) heeft op vier of vijf van de volgende 

gebieden problemen: 

• psychosociaal functioneren (zoals emotionele problemen, gedragsproblemen of gebruik van 

middelen/verslaving); 

• lichamelijke gezondheid (zoals ziekten, klachten of een gebrekkige zelfverzorging); 

• vaardigheden en cognitieve ontwikkeling (zoals leerproblemen, aandachtsproblemen of sociale 

vaardigheidsproblemen); 

• gezin en opvoeding (zoals een ontoereikende opvoeding, problemen in de ouder-kindrelatie, 

• verwaarlozing, mishandeling, misbruik of problemen van de ouders; 

• omgeving (zoals problemen op school of werk, problemen in relaties, met vrienden en het sociale 

netwerk en problemen in de vrijetijdsbesteding). 

 

Het gaat hier om jongeren met complexe persoonlijke problematiek, veelal gecombineerd met 

problemen binnen het gezinssysteem, zoals een gecompliceerde ouder-kindrelatie en psychische en/of 

verslavingsproblematiek bij ouders (o.a. Dresen et al. 2017; Jeugdzorg Nederland 2017; Konijn en Steege 

2013; Vermaes en Nijhof 2014). Tussen de 60–98% van de jongeren heeft (chronische) traumatische 

gebeurtenissen meegemaakt als mishandeling, verwaarlozing en geweld (Collin-Vézina et al. 2011; 

Leenarts 2015). Deze gebeurtenissen hebben ingrijpende gevolgen voor de ontwikkeling van de jongere 

en zijn gerelateerd aan diverse psychische, gedrags- en hechtingsproblemen (Afari et al. 2014; 

Beauchaine en Thayer 2015; Carr et al. 2013; Collin-Vézina et al. 2011; De Baat en Berger 2018; Cyr et al. 

2010; Welfare en Hollin 2012). De toenemende maatschappelijke aandacht voor kleinschalige groepen is 

gebaseerd op de gedachte dat deze een meer relatie- en ontwikkelingsgericht klimaat bieden dan grote 

leefgroepen en daarmee beter aansluiten op de complexe en heterogene problematiek die kenmerkend 

is voor jongeren in residentiële instellingen (Bastiaanssen et al. 2019). 

3.6 Hulpvormen residentiële jeugdhulp 

Binnen de residentiële jeugdzorg in Nederland is van oudsher een viertal typen zorgaanbod te 

onderscheiden, namelijk (Harder, Knorth & Boendermaker, 2011): 

• provinciaal gefinancierde residentiële jeugdzorg instellingen (voorheen jeugdhulpverlening); 

• klinische (intramurale) kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen (jeugd-GGZ); 

• residentiële instellingen voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB); 

• gesloten jeugdzorg (Jeugdzorg Plus en justitiële jeugdinrichtingen). 

 



 

Met de invoering van de Jeugdwet (2015) is er geen provinciaal gefinancierde jeugdhulp meer, maar 

wordt er gesproken van jeugd- en opvoedhulp. Voor alle vier vormen van residentiële jeugdzorg geldt de 

Jeugdwet als wettelijk kader (zie figuur 6). 

 

Figuur 6 Wettelijke kaders jeugdzorg en jeugdhulp in Nederland 

 
Bron: Zorgwijzer (2021) 

 
De uitvoering van residentiële zorg binnen de jeugd- en opvoedhulp, jeugd-LVB en jeugd-GGZ valt onder 

de directe verantwoordelijkheid van gemeenten, met eindverantwoordelijkheid van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

 Wat betreft vormen van residentiële jeugdhulp kan onderscheid gemaakt worden in: 

• Residentiële jeugd- en opvoedhulp:  

o kort verblijf (crisis- en observatiegroepen); 

o langer verblijf (behandel-, leef- en fasegroepen). 

• Klinische (intramurale) kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen (jeugd-GGZ):  

o residentiële hulp in speciale instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie, en  

o (jeugdafdelingen van) de afdeling psychiatrie van ziekenhuizen. 

• Residentiële instellingen voor jeugd met een licht verstandelijke beperking (LVB): 

o open + gesloten behandeling door orthopedagogische behandelcentra (OBC’s)  

 

Residentiële jeugd- en opvoedhulp in dit kader bestaat met name uit verblijf en behandeling in open en 

gesloten leefgroepen, die bedoeld zijn voor kort verblijf (crisis- en observatiegroepen) en langer verblijf 

(behandel-, leef- en fasegroepen) (Harder, Knorth & Boendermaker, 2011).  

 De geestelijke gezondheidszorg is de zorg voor jongeren met ernstige psychiatrische of 

verslavingsproblematiek, waarbij de residentiële of intramurale hulp plaatsvindt in speciale instellingen 

voor kinder- en jeugdpsychiatrie en op (jeugdafdelingen van) de afdeling psychiatrie van ziekenhuizen. 

Residentiële zorg binnen de GGZ bestaat uit het ontvangen van klinische zorg tijdens het grootste deel 

van de behandeling of uit het wonen in een beschermde woonomgeving. Er is ook (dag)klinische 

observatie van jeugdigen, evenals crisisinterventie, welke vaak meer zicht geven op de jeugdige en zijn of 

haar functioneren. 

https://www.zorgwijzer.nl/faq/jeugdzorg
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 Het overgrote deel van klinische kinder- en jeugdpsychiatrie zal gericht moeten zijn op kortdurende 

behandeling, waarbij er voor sommige doelgroepen, zoals jeugdigen met psychotische of 

agressieregulatiestoornissen, wellicht separate behandelunits nodig zijn. Daarbij is er voor sommige 

jongeren lange termijn behandeling nodig, bijvoorbeeld voor psychotische adolescenten en ernstig 

gedragsgestoorde jeugdigen in de orthopsychiatrie (Verheij, 1996). Er zijn in Nederland klinieken voor 

kinder- en jeugdpsychiatrie en enkele klinieken voor forensische jeugdpsychiatrie (GGZ Nederland, 

2009). Daarbij zijn er 34 jeugdafdelingen van algemene ggz-instellingen (Jeugdggz, 2021) 

 De LVB zorg is gericht op jeugdigen met een verstandelijke beperking die tevens (ernstige) 

problemen met opvoeding, ontwikkeling en/of gedrag vertonen. Belangrijke residentiële voorzieningen 

voor deze doelgroep zijn orthopedagogische behandelcentra (OBC’s), die open en gesloten vormen van 

behandeling bieden (Stevens et al., 2009). Een orthopedagogisch behandelcentrum biedt intensieve hulp 

en zorg aan jeugdigen tot 23 jaar met een licht verstandelijke beperking of ernstige gedragsproblemen. 

Naast ambulante hulp en dagbehandeling kan de hulp bestaan uit observatie- of leefgroepen (Nji, 2021). 

Er zijn in Nederland op dit moment 13 van deze orthopedagogische behandelcentra (VOBC, 2021). 

Daarnaast is de groep jeugdigen met een LVB een specialisme binnen een breder aanbod gericht op 

jeugdigen zonder LVB, zoals in de jeugd- en opvoeldhulp en jeugd-ggz (De Wit, Moonen, & Douma, 

2011).  

 Instellingen kunnen daarbij verschillen m.b.t.: 

• Openheid voor buitenwereld 

• Omvang (groot- versus kleinschalig) 

• Locatie (in/buiten woonwijk) 

• Doelgroep (intelligentie, leeftijd, problematiek) 

 

https://www.jeugdggz.nl/gemeentes?q=


 

4 Advies domeinbepaling 
driemilieuvoorzieningen 

Op basis van het doel om de huidige grootschalige residentiële voorzieningen om te vormen tot meer 

kleinschalige gezinsachtige voorzieningen en de inhoudelijke kennis die hiervoor is beschreven wordt 

een open residentiële instelling of driemilieusvoorziening voor jeugdhulp met verblijf gedefinieerd als een 

instelling: 

• die valt onder de Jeugdwet; 

• die bedoeld is voor jeugdigen met ernstige gedrags- en/of gezinsproblemen, al dan niet met licht 

verstandelijke verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek, waarbij: 

o het sociale netwerk onvoldoende basis biedt voor een ambulant traject; 

o de urgentie en de zwaarte van de problematiek verblijfsgebonden aanbod noodzakelijk 

maken; 

o zodanig ernstige en complexe problemen spelen dat de zorg in een pleeggezin of 

gezinshuis niet toereikend is en verblijf in een residentiele leefgroep nodig is. 

• waarin jeugdigen op vrijwillige basis of met een jeugdbeschermingsmaatregel (tijdelijk) dag en 

nacht en gedurende de hele week buiten hun eigen omgeving verblijven; 

• die als doel heeft om binnen de drie milieus wonen, onderwijs en vrije tijd met 24 uurs verblijf en 

begeleiding: 

o een gezonde ontwikkeling van jeugdigen te stimuleren en aanwezige problemen te 

verminderen; 

o de stabiliteit, veiligheid en positieve interactie tussen de jeugdige en zijn sociale 

netwerk te herstellen. 

• waarvan het huidige aanbod bestaat uit: 

o een combinatie van verzorging, begeleiding en opvoeding, dagbesteding en onderwijs; 

o onderwijs op een school op het terrein of op een school (of scholen) in de buurt, 

waarbij er aantoonbare samenwerkingsafspraken gemaakt zijn met die betreffende 

school (of scholen); 

o residentiële leef- of behandelgroepen die bestaan uit acht of meer jongeren; 

o verblijf in een residentiële leefgroep, al dan niet gecombineerd met behandeling. 

 

De volgende voorzieningen vallen hierbij niet onder de definitie van een open residentiële instelling of 

driemilieusvoorziening voor jeugdhulp met verblijf: 

• justitiële (kleinschalige) voorzieningen en justitiële jeugdinrichtingen; 

• Jeugdzorg Plus instellingen; 

• gezinshuizen; 

• zorgboerderijen; 

• leefgroepen gericht op zelfstandigheidstraining of kamertraining; 

• crisisopvang of crisisgroepen en leef- en behandelgroepen die gericht zijn op kortdurend verblijf 

en behandeling van maximaal vier weken. 
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5 Literatuur 

Een lijst met referenties is op te vragen bij de auteur.  
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