Veelgestelde vragen over
Jeugdzorgplus
Verblijf in een gesloten instelling
In deze informatiekaart geven we antwoord op de meest gestelde vragen
over jeugdzorgplus. Staat uw vraag er niet bij? Kijk eens op onze website
www.wijkteamsenschede.nl voor meer informatie.
Jeugdwet
De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van preventie en jeugdhulp, maar ook de uitvoering
van kinderbeschermingsmaatregelen en de uitvoering van jeugdreclassering. Dit is geregeld in de
Jeugdwet.

Wat is jeugdzorgplus?
Bij jeugdzorgplus is door de kinderrechter een maatregel of een ondertoezichtstelling opgelegd voor
een gesloten instelling. Dit wordt opgelegd als een jeugdige ernstige (gedrags)problemen heeft,
waarvoor behandeling in een gesloten instelling (gedwongen opname) noodzakelijk is. De jeugdige
krijgt behandeling en onderwijs in de instelling waar hij/zij verblijft. Voor plaatsing in een gesloten
instelling is een uitspraak van de kinderrechter nodig.

Welke jeugdhulp valt hieronder?
Jeugdzorgplus is er voor jeugdigen met ernstige (gedrags)problemen. Zij hebben bescherming
nodig tegen zichzelf of tegen hun omgeving. Onder jeugdzorgplus vallen gedwongen opname,
gesloten verblijf en gedwongen behandeling. De jeugdige heeft veelal een gezinsvoogd. Het doel van
Jeugdzorgplus is dat deze jongeren vanuit een gesloten, beschermde omgeving stap voor stap leren
om weer in de samenleving te functioneren.

Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorgplusmaatregel?
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorgplusmaatregel en moet zorgen
voor voldoende aanbod. Intermetzo en de Ottho Gerhard Heldringstichting voeren in Twente de
jeugdzorgplus uit.

www.wijkteamsenschede.nl
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Komt mijn kind in aanmerking voor jeugdzorgplus?
Of uw kind in aanmerking komt voor jeugdzorgplus is afhankelijk van de kinderrechter. Een
kinderrechter geeft alleen een machtiging af bij:
•

een combinatie van ernstige opvoed- of opgroeiproblematiek

•

gevaar dat de jeugdige zich aan de zorg onttrekt of aan de zorg onttrokken wordt

Moet ik een ouderbijdrage betalen?
Nee, u hoeft geen ouderbijdrage te betalen. Vanaf 1 januari 2016 is de ouderbijdrage voor
jeugdhulp vervallen.

Kan ik of mijn kind ook een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen?
De jeugdzorgplus wordt niet in de vorm van een pgb verstrekt.

Meer vragen?
U kunt uw vraag het beste stellen bij de wijkteams. Kijk op www.wijkteamsenschede.nl voor meer
informatie of neem contact op met het wijkteam. U kunt onze medewerkers bereiken via het
telefoonnummer 053-4817900 of door een e-mail te sturen naar info@wijkteamsenschede.nl.
Heeft u al contact met een gezinsvoogd? Dan kunt u het beste uw vraag bij uw voogd stellen.

Deze informatiekaart is uitgegeven in februari 2016. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijk zorg besteed.

