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Voorwoord
Voor u ligt de Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming. De richtlijn verschijnt
op een moment dat het in Nederland gaat over de transitie en de transformatie van de
jeugdhulp. Er zijn veel onzekerheden. Deze richtlijn kan bijdragen aan het toerusten van
jeugdprofessionals met bestaande kennis en afspraken indien er een uithuisplaatsing van een
jeugdige overwogen gaat worden. Een bepaalde zekerheid inbouwen over de te nemen stappen
en bijbehorende afwegingen. Een kader voor ingrijpende beslissingen.
Een uithuisplaatsing van een jeugdige is een zeer ingrijpende beslissing. Het heeft veel gevolgen
voor de betrokken jeugdige(n) en de ouders. Het zijn complexe beslissingen waarvan we de
uitkomst niet kennen. De informatie die we als jeugdprofessionals hebben is vaak niet compleet.
Er zijn verschillende belangen af te wegen tussen jeugdigen, ouders en maatschappelijke
normen en waarden. Het zijn emotioneel belastende beslissingen voor iedere betrokkene.
De Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming tracht alle kennis en ervaring
te bundelen en het proces van een uithuisplaatsing inzichtelijker te maken. De richtlijn geeft
de momenten in het proces aan waarop er keuzes gemaakt kunnen worden, en voorziet in
aanbevelingen. Eén van de aanbevelingen is zo veel mogelijk een uithuisplaatsing te voorkomen
en in te zetten op ambulante interventies.
Deze richtlijn bevat het op dit moment ‘best beschikbare bewijs’ voor de te nemen stappen en
de te kiezen interventies. Tegelijkertijd dient de lezer te beseffen dat er nog weinig onderzoek
is gedaan naar het besluitvormingsproces en het uithuisplaatsen van jeugdigen. De richtlijn
is tot stand gekomen door de beschikbare wetenschappelijke literatuur te raadplegen, maar
vooral door de inbreng van diverse deskundigen, zoals cliënten, maatschappelijk werkers,
gedragsdeskundigen, kinderrechters en wetenschappers. De werkgroep die bij het schrijven van
deze richtlijn was betrokken bedankt hen allemaal voor hun inzet. Het was een leerzaam proces.
Wij hopen dat de Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming voor de jeugdige en
de ouders leidt tot meer zorgvuldigheid bij het al dan niet nemen van ingrijpende beslissingen.
Hopelijk biedt de richtlijn jeugdprofessionals - vooral in deze tijd - een bruikbaar kader om
de juiste beslissingen te kunnen nemen. We hopen en verwachten dat deze richtlijn voor de
jeugdprofessionals een standaard gaat worden. Een standaard die ongetwijfeld regelmatig
vernieuwd moet worden op basis van nieuwe inzichten.
Namens de Werkgroep Richtlijn Uithuisplaatsing en Crisisplaatsing,
René van Vianen
Projectleider
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Aanbevelingen
Het traject van uithuisplaatsing staat in onderstaande figuur schematisch weergegeven.
Figuur 1. Traject van uithuisplaatsing
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Voortzetten uithuisplaatsing

		
Zie voor uitgebreid schema:
Werkkaart 2: Beslissen over
uithuisplaatsing
Richtlijn §2.2.1
Onderbouwing H.3
Zie voor uitgebreid schema:
Werkkaart 5: Voorkomen van
uithuisplaatsing
Richtlijn H.3
Onderbouwing H.4
Zie voor uitgebreid schema:
Werkkaart 3: Beslissen over type
plaatsing
Richtlijn §2.2.2
Onderbouwing H.3
Zie:
Richtlijn §4.2.1 en §4.2.2
Onderbouwing §5.2.1 t/m §5.2.5
Zie voor uitgebreid schema:
Werkkaart 4: Beslissen over
terugplaatsen
Richtlijn §2.2.3
Onderbouwing H.3
Zie:
Richtlijn §4.2.3
Onderbouwing §5.2.6
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De Werkgroep Uithuisplaatsing en Crisisplaatsing beveelt de praktijk het volgende aan:
Besluitvorming
1.	Een jeugdige groeit bij voorkeur bij zijn eigen ouders op. Dit is zichtbaar in het
besluitvormingsproces over uithuisplaatsing en terugplaatsing:
a.	Maak in de beslissing tot uithuisplaatsing eerst een inschatting van de (verstoring van
de) balans tussen opvoedingscapaciteiten en ontwikkelingsbehoeften. Onderzoek
vervolgens in hoeverre het sociale netwerk hulp en ondersteuning kan bieden en welke
mogelijkheden er zijn voor professionele hulp. Het doel hiervan is de balans te herstellen.
b.	Onderzoek in de beslissing over terugplaatsing dan wel permanente uithuisplaatsing
eerst of met ondersteuning vanuit het sociale netwerk dan wel professionele hulp een
terugplaatsing mogelijk is.
2.	Beslissingen over noodzakelijke hulp en uithuisplaatsing vragen om sterke analytische
vaardigheden van de hulpverlener en kun je daarom nooit alleen nemen. Betrek minimaal
een gekwalificeerde gedragswetenschapper bij beslissingen over noodzakelijke hulp en
uithuisplaatsing.
	Voor gesloten jeugdhulp is daarnaast altijd een extra instemmingsverklaring van een
andere daarvoor gekwalificeerde gedragswetenschapper noodzakelijk. Volg bij de
teambesluitvorming (waarbij naast de uitvoerende professional ook de gekwalificeerde
gedragswetenschapper is betrokken) een gestructureerd format, teneinde valkuilen in
teambesluitvorming (zoals tunnelvisie) te voorkomen.
3.	Volg de kernbeslissingen voor uithuisplaatsing en de uitwerking daarvan zoals in de
beslisschema’s is weergegeven. De kernbeslissingen voor uithuisplaatsing zijn:
- een jeugdige wel of niet uit huis plaatsen;
- op welke plek een jeugdige te plaatsen (netwerk- of bestandspleegzorg, gezinshuis of
residentiële hulp);
- een jeugdige wel of niet terugplaatsen.
	Elke kernbeslissing is uitgewerkt in een aantal kernoordelen. De kernoordelen leiden tot de
kernbeslissingen. Zie hiervoor de beslisschema’s.
4.	Verzamel informatie over de ontwikkelingsbehoeften van de jeugdige (rekening
houdend met zijn fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau), de
opvoedingscapaciteiten van de ouders en andere relevante gezins- en omgevingsfactoren
(zie paragraaf 2.2.1). Analyseer op grond hiervan de situatie in het gezin.
5.	Leg conclusies over de kernoordelen, de kernbeslissingen en de onderbouwing daarvan
altijd schriftelijk vast, zodat ze op een later tijdstip door betrokkenen (gezin, collega’s en
andere hulpverleners, kinderrechter) kunnen worden ingezien en begrijpelijk is waarom
bepaalde beslissingen zijn genomen. Geef ouders en jeugdigen ook altijd een mondelinge
toelichting op de conclusies en argumenten daarvoor. Ga na of ouders en jeugdige de
conclusies hebben begrepen. Houd daarbij rekening met eventuele cognitieve beperkingen
van ouders en jeugdige.
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	LET OP: Bij een ots mag een uithuisplaatsing uitsluitend gebeuren met machtiging van
de kinderrechter. De beslissingen en de onderbouwing daarvan worden in dat geval dus
rechterlijk getoetst.
6.	Neem beslissingen over uithuisplaatsing en terugplaatsing tijdig en zorgvuldig, zodat voor
de jeugdige en zijn ouders helder is waar zijn perspectief voor opgroeien ligt.
	Voor alle beslissingen met betrekking tot uithuisplaatsing geldt dat er termijnen gesteld
moeten worden. Welke termijnen gehanteerd worden is niet wettelijke vastgelegd,
wel dat er een verband moet zijn tussen het belang van het kind en de termijn. De
kinderbeschermingswetgeving formuleert het zo: “binnen een gelet op de persoon en
de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn.”

De hieronder

genoemde termijnen zijn derhalve indicatief.
	Geef ouders en jeugdige een redelijke termijn (bijvoorbeeld een half jaar voor jeugdigen
jonger dan 5 jaar en een jaar voor jeugdigen ouder dan 5 jaar) de kans om met intensieve
hulp te werken aan de mogelijkheid tot terugplaatsing. Als het binnen deze termijn niet
mogelijk is om de omstandigheden voldoende te verbeteren, dan is een permanente
uithuisplaatsing noodzakelijk. Voorwaarde is dat ouders en jeugdige gedurende de
uithuisplaatsing voldoende professionele hulp hebben ontvangen om terugplaatsing
mogelijk te maken. Deze hulp dient gericht te zijn op de ouder-kindinteractie,
opvoedingsvaardigheden en mogelijke andere problemen die ouders belemmeren om hun
kind goed genoeg op te voeden.
	LET OP: De Raad voor de Kinderbescherming toetst de beslissing tot terugplaatsing
wanneer een jeugdige met een machtiging uithuisplaatsing uit huis geplaatst is.
7.	Plaats een jeugdige bij voorkeur in een gezinssituatie, dus in een (netwerk-) pleeggezin of
een gezinshuis. Wanneer een jeugdige ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen heeft,
kan een tijdelijke plaatsing in een residentiële woon- of behandelgroep nodig zijn. (zie
beslisschema 2 “Waar kan de jeugdige het beste geplaatst worden”)
8.	Spreek af welke jeugdprofessional de regie heeft over de hulp die aan het gezin geboden
wordt. Belangrijk is dat de regie belegd wordt bij een jeugdprofessional of -organisatie. Het
maakt niet uit welke professional of organisatie dat is (beslissende of uitvoerende instantie).
Broers en zussen gezamenlijk uit huis plaatsen
1.	Plaats broers en zussen bij voorkeur samen, tenzij er redenen zijn waardoor dit niet kan,
zoals:
-

er is geen pleeggezin beschikbaar dat meerdere jeugdigen tegelijk kan opvangen;

-

één of meerdere jeugdigen heeft/hebben specialistische zorg of behandeling nodig;

-	een van de jeugdigen heeft gedragsproblemen, waardoor hij een bedreiging vormt voor
het welzijn of de ontwikkeling van zijn broer(s) of zus(sen);
-

broers en zussen hebben veel conflicten;

-

er is (een vermoeden van) seksueel misbruik tussen de jeugdigen onderling.

Let op: lees hier de toelichting over de aanvaardbare termijnen.
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De rol van jeugdige en ouders bij de besluitvorming
1.	Beslis zo veel mogelijk samen met ouders en jeugdige (over uithuisplaatsing, terugplaatsing
en hulpverlening aan het gezin). Voor jeugdigen geldt daarbij geen leeftijdsgrens. Wel moet
aan de mening van de jeugdige een op zijn capaciteiten gebaseerd passend gewicht worden
toegekend.
	In sommige situaties blijkt dat ouders en jeugdige het moeilijk vinden om zelf de beslissing
te nemen en willen ze dat de hulpverlener hierin de verantwoordelijkheid draagt. Geef
jeugdige en ouders in ieder geval de gelegenheid hun mening te geven en neem deze in de
besluitvorming mee.
	Maak verder gebruik van motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte
gesprekstechnieken om ouders en jeugdige te stimuleren gezamenlijk beslissingen te
nemen. Genoemde technieken helpen expliciet te maken wat ouders en jeugdige belangrijk
vinden, welke problemen zij ervaren en welke oplossingsmogelijkheden zij zien.
	LET OP: In het geval van een machtiging uithuisplaatsing toetst de Raad voor de
Kinderbescherming de beslissing en kan deze besluiten om de genomen beslissing niet over
te nemen.
2.	Leg ouders en jeugdige altijd helder uit wat de conclusies zijn van het onderzoek naar de
problemen in de thuissituatie. Stel met ouders en jeugdige heldere doelen op, zodat ze
begrijpen waar ze aan moeten werken om een uithuisplaatsing te voorkomen dan wel op
te heffen.
3.	Informeer ouders en jeugdige goed over de verschillende hulpmogelijkheden en hun
mogelijke voor- en nadelen, zodat zij samen met jou zorgvuldig kunnen afwegen welke hulp
het beste aansluit bij hun vraag en behoeften. Zet eventueel ervaringsdeskundigen in. Zij
kunnen een mentor zijn voor de ouders: ze kunnen hen informeren over de mogelijkheden
voor hulp en ze kunnen hen steunen in het contact met hulpverleners.
4.	Verken samen met ouders en jeugdige welke rol het sociale netwerk kan hebben in het
aanpakken van de problemen. Het sociale netwerk kan bijvoorbeeld netwerkpleegzorg of
praktische dan wel emotionele steun bieden, voor of tijdens een uithuisplaatsing, of na
terugplaatsing. Zet eventueel een familienetwerkberaad of Eigen Kracht-conferentie in.
(De Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp voor jeugdhulp en
jeugdbescherming (Bartelink, Meuwissen, & Eijgenraam, 2015) gaat verder in op de vraag hoe
je samen met ouders en jeugdige kunt verkennen welke mogelijkheden voor ondersteuning
zij in hun netwerk hebben.)
5.	Willen of kunnen ouders en/of jeugdige niet meewerken, neem dan een beslissing over
het gezin, in plaats van samen met het gezin. Leg hieraan voorafgaand helder uit welke
veranderingen je in het gezin wilt zien en onder welke condities ouders en jeugdige kunnen
meebeslissen. Wijs hen bijvoorbeeld op hun verantwoordelijkheid om voldoende veiligheid
voor hun kind te garanderen. Leg afspraken met ouders en jeugdige samen vast, zowel
mondeling als schriftelijk in voor het gezin toegankelijke taal.
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6.	Ouders en jeugdigen met een (lichte) verstandelijke beperking hebben recht op eenzelfde
behandeling als andere ouders en jeugdigen. Houd daarom rekening met deze (lichte)
verstandelijke beperking, zodat de ouders en jeugdige beschikken over de informatie
die zij nodig hebben om te kunnen participeren in de besluitvorming. Dit vraagt speciale
communicatieve vaardigheden. Daarvoor verwijzen we naar de richtlijnen van het Landelijk
Kenniscentrum LVG.
Voorkómen van uithuisplaatsing
1.	Zijn er intensieve interventies ingezet om een uithuisplaatsing te voorkomen, beoordeel dan
regelmatig (ten minste vier keer per jaar en bij grote veranderingen) de veiligheid van de
jeugdige. Bespreek deze veiligheid met de ouders.
2.	Zet MST (multisysteemtherapie) in bij jeugdigen van twaalf tot achttien jaar met
gedragsproblemen, ter voorkoming van uithuisplaatsing. Overweeg in de overige situaties
of als MST niet beschikbaar is intensieve pedagogische thuishulp in te zetten voordat een
jeugdige uit huis geplaatst wordt. Dit doet recht aan de internationale verdragen (IVRK). Is
het gezin een multiprobleemgezin, zet dan geen intensieve pedagogische thuishulp in, maar
raadpleeg de Richtlijn Multiprobleemgezinnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming (Van der
Steege & Zoon, 2015).
3.	Zet bij voorkeur programma’s in die voldoen aan de volgende voorwaarden: één vaste
hulpverlener, die 24/7 bereikbaar is, 8-10 uur per week contact met het gezin heeft,
concrete hulp biedt en inzet op de motivatie van de gezinsleden.
4.	Werk samen met alle andere betrokken (hulpverlenende) instellingen rondom het gezin
(denk ook aan huisarts, jeugdgezondheidszorg en school), en spreek duidelijk af wie wat
doet op welk moment (één gezin, één plan, één regisseur).
Begeleiden bij uithuisplaatsing en terugplaatsing
1.	Beslis samen met ouders en jeugdige op het moment dat over een uithuisplaatsing
wordt besloten over andere hulp die het gezin nodig heeft. Zorg ervoor dat deze hulp
voorafgaand of direct na de uithuisplaatsing van start gaat. De hulp moet afgestemd zijn op
de individuele behoeften van gezinnen. Stel daarom een hulpverleningsplan op waarin het
volgende aan bod komt:
- samenhangend beeld van de problematiek;
- hulpverleningsdoelen;
- in te zetten interventies met als doel ouders te ondersteunen, het contact tussen ouders
en kind te vergemakkelijken en te werken aan terugplaatsing;
- afspraken over monitoring en evaluatie.
	Stel het hulpverleningsplan in overleg met ouders en jeugdige op, in voor hen begrijpelijke
termen.
2.	Zet (een samenhangende pakket van) interventies voor ouders, jeugdige en/of gezin in
om terugplaatsing mogelijk te maken. Zet hulp in die is gericht op het verbeteren van de
opvoedingsvaardigheden en de ouder-kindinteractie.
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	Denk bijvoorbeeld aan Parent Child Interaction Therapy (PCIT), Incredible Years, Video
Interactie Begeleiding, Parent Management Training Oregon, Triple P (niveau 4 en 5). Uit het
IVRK vloeit voort dat jegens jeugdigen die tijdelijk niet in hun eigen gezin kunnen verblijven
een bijzondere zorgplicht geldt. De hulp mag zich dus niet uitsluitend op de ouders richten.
In te zetten hulp aan de jeugdige is onder meer afhankelijk van de mate waarin een jeugdige
emotionele en gedragsproblemen heeft. Welke interventies precies nodig zijn, hangt af
van de individuele problematiek en vraagt om een zorgvuldig onderzoek naar de aard en
ernst van de problemen (denk aan psychologisch onderzoek van ouders of jeugdige, of aan
interactieonderzoek). Eventueel kan het nodig zijn andere vormen van hulp voor ouders in
te zetten (bijvoorbeeld GGZ, verslavingszorg, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening of
gespecialiseerde hulpverlening voor mensen met een verstandelijke beperking).
3.	Stel bij de beslissing tot een uithuisplaatsing direct een omgangsregeling vast en zorg ervoor
dat ouders en jeugdige elkaar na de uithuisplaatsing snel en regelmatig weer kunnen zien in
een omgeving die veilig is voor de jeugdige. Begeleid dit contact zorgvuldig (bijvoorbeeld met
behulp van Parent Child Interaction Therapy) zodat de ouder-kindinteractie kan verbeteren.
	Zorg dat bij jonge kinderen de veiligheid gewaarborgd is, bijvoorbeeld door aanwezigheid
van de pleegouders en een vaste verzorger die het kind ophaalt. Help ouders om een relatie
op te bouwen met hun kind en opvoedingsvaardigheden te leren.
	Ondersteun de relatie tussen ouders en pleegouders/gezinshuisouders/pedagogisch
medewerkers in de residentiële instelling, zodat er open gecommuniceerd kan worden en
ouders betrokken blijven bij de ontwikkeling en het welzijn van hun kind.
4.	Help gezinnen om hun sociale netwerk aan te spreken, en om mensen in hun omgeving om
praktische en emotionele steun te vragen. Zet eventueel een familienetwerkberaad in.
5.	Zet interventies in om ouders te helpen om te gaan met de uithuisplaatsing van hun kind.
Zeker bij een permanente uithuisplaatsing is dit van groot belang. Een aan te bevelen
methode hiervoor is “Roldifferentiatie”.
	Ook voor jeugdigen die permanent uit huis geplaatst worden/zijn, is van belang dat zij goede
begeleiding krijgen (met name met het oog op loyaliteit aan de ouders).
	Contact tussen ouders en kind kan ook bij een permanente uithuisplaatsing – onder
voorwaarden – worden onderhouden. Stel hiervoor een bezoekregeling op.
6.	Blijf ouders en jeugdige na een terugplaatsing ondersteunen door direct hulp in te zetten.
Schenk vooral aandacht aan de nieuwe situatie, waarin de jeugdige weer thuis woont (denk
aan de ontwikkeling die de jeugdige heeft doorgemaakt en waar ouders aansluiting bij
moeten zien te vinden). Zorg er indien nodig ook voor dat andere instellingen het gezin
ondersteuning blijven bieden, en dat ook het sociale netwerk betrokken is/blijft.
	Wees alert op de mogelijkheid dat de uithuisplaatsing de balans tussen draaglast en
draagkracht kan hebben verbeterd, maar dat terugplaatsing deze balans zodanig kan
verstoren dat de terugplaatsing kan mislukken. Evalueer daarom zorgvuldig in hoeverre
opvoedingscapaciteiten daadwerkelijk zijn verbeterd en het gezin kan putten uit
hulpbronnen in het sociale netwerk.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
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Inleiding
Het uit huis plaatsen van een jeugdige is een ingrijpende beslissing voor ouders en jeugdigen. Het
is een uiterste redmiddel, als er geen andere oplossingen zijn. Vormen van (intensieve) ambulante
zorg, dagbehandeling, inzet van het netwerk - alles moet in het werk gesteld worden om een
uithuisplaatsing te voorkomen. De jeugdprofessional werkt in dit kader intensief samen met
gemeentelijke/lokale teams, zodat de hulp zo dicht mogelijk bij het gezin uitgevoerd wordt. Onder
‘jeugdprofessionals’ worden zowel gedragswetenschappers (psychologen, orthopedagogen of
anderen met een gedragswetenschappelijke opleiding) als hbo-opgeleide professionals verstaan.
De richtlijn richt zich primair op beroepsgeregistreerde jeugdprofessionals. Zij staan geregistreerd
in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) als ‘jeugdzorgwerker’ of ‘gedragswetenschapper in de
jeugdzorg’ en/of zijn BIG-geregistreerd (bijv. als GZ-psycholoog). De richtlijn richt zich ook
op professionals op een hbo-functie die jeugdhulp verlenen en vooraangemeld zijn voor
beroepsregistratie bij het SKJ. Zij kunnen zich vanaf januari 2018 registreren als ‘jeugd- en
gezinsprofessional’. Omdat de uitwerking van de registratie nog in ontwikkeling is, houden we
vooralsnog de aanduiding ‘jeugdprofessional’ aan. Verder kunnen ook andere professionals die
met jeugdigen en hun ouders werken gebruik maken van de aanbevelingen uit de richtlijn.
Met sommige aanbevelingen kunnen alle jeugdprofessionals hun voordeel doen, andere
aanbevelingen zijn vooral van toepassing op een geregistreerd beroep. Waar dit onderscheid
van belang is, wordt bijvoorbeeld specifiek over ‘gedragswetenschappers’ dan wel
over ‘jeugdzorgwerkers’ gesproken. Waar in de richtlijn gesproken wordt over ‘daartoe
gekwalificeerde jeugdprofessionals’ wordt gerefereerd aan het benodigde niveau van
bekwaamheid en specifieke deskundigheden in relatie tot de taak. Zie voor meer informatie
www.professionaliseringjeugdhulp.nl.

Een uithuisplaatsing kan een tijdelijke oplossing zijn. Het biedt ouders en jeugdigen rust om de
ontstane situatie op te lossen. Het waarborgt ook de veiligheid van de gezinsleden als een van
hen thuis gevaar loopt. Uithuisplaatsing is geen doel op zich, maar een ingrijpend middel om
ervoor te zorgen dat de jeugdige veilig is en zich goed kan ontwikkelen, of om een jeugdige een
behandeling te geven die anders niet mogelijk is.
De Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming gaat over jeugdigen van 0 tot 18
jaar (met uitloop tot 23 jaar) bij wie een uithuisplaatsing of terugplaatsing overwogen wordt.
Het kan gaan om vrijwillige, maar ook om gedwongen plaatsing in een (netwerk) pleeggezin,
gezinshuis of residentiële instelling. Uitloop tot 23 jaar is alleen mogelijk wanneer een jongere
voor zijn achttiende verjaardag al te maken had met jeugdhulp.
Een uniforme richtlijn voor het al dan niet uit huis plaatsen en terugplaatsen van jeugdigen
is om meerdere redenen van belang. Een uithuisplaatsing is een zeer ingrijpende beslissing voor de jeugdige, zijn ouders én voor de beslisser. Zeker wanneer de uithuisplaatsing in een
gedwongen kader of zonder instemming van de ouders plaatsvindt. Met een uithuisplaatsing
wordt ingegrepen in de (onverbrekelijke) band tussen een jeugdige en zijn ouders. Dergelijke
beslissingen dienen daarom zeer zorgvuldig te worden genomen.
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De jeugdprofessional moet bij een uithuisplaatsing dus een afweging tussen twee kwaden
maken. Daarbij bestaat een kans dat hij1 een fout maakt als hij een jeugdige uit huis plaatst,
maar ook als hij dat niet doet (Dalgleish, 1997 in Ten Berge & Vinke, 2006). Zijn keuze kan grote
gevolgen hebben. Grijpt de professional (ten onrechte) niet in, dan kan de jeugdige thuis (verder)
mishandeld worden, gewond raken en zelfs overlijden. Plaatst de professional de jeugdige
(ten onrechte) wel uit huis, dan kan dat de jeugdige, de relatie tussen ouders en kind en het
vertrouwen van het gezin in de hulpverlening schaden.
Wat de beslissing moeilijk maakt, is dat dergelijke gevolgen pas achteraf zichtbaar worden en
niet altijd van tevoren te overzien zijn (Ten Berge & Vinke, 2006). Daarom is er nu een richtlijn
ontwikkeld. Deze richtlijn helpt professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming om
besluiten over uithuisplaatsing en terugplaatsing zorgvuldig af te wegen en uithuisplaatsingen
zo veel mogelijk te voorkomen door tijdig effectieve interventies in te zetten. Een landelijke
richtlijn zorgt voor uniformiteit.
Het volgen van deze richtlijn betekent niet dat er geen jeugdigen meer uit huis geplaatst worden.
De veiligheid van jeugdigen dient altijd een eerste afweging te zijn. De aanbevelingen in deze
richtlijn dragen enkel bij aan het nemen van een zorgvuldige beslissing omtrent uithuisplaatsing.
Wel beoogt de richtlijn dat eerder en vaker ambulante interventies worden ingezet om een
uithuisplaatsing te voorkomen.

1.1 Doelgroep
De richtlijn (inclusief onderbouwing en werkkaarten) is primair bedoeld voor jeugdprofessionals.
Zij moeten ermee kunnen werken. Daarnaast is van de richtlijn een aparte cliëntversie gemaakt.
Deze is primair bedoeld voor de cliënten: de jeugdigen2 en hun ouders3.

1.2 Verantwoording
De Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming is ontwikkeld door de Werkgroep
Uithuisplaatsing en Crisisplaatsing (zie voor de samenstelling van de werkgroep bijlage 1). Deze
werkgroep heeft zeven uitgangsvragen geselecteerd, verdeeld over drie thema’s:

1 I n deze richtlijn wordt met het oog op de leesbaarheid verder alleen de mannelijke vorm gehanteerd. Maar waar ‘hij’
staat kan uiteraard ook ‘zij’ gelezen worden.
2 M
 et ‘kinderen’ worden jeugdigen van nul tot twaalf jaar bedoeld, onder ‘jongeren’ verstaan we jeugdigen van
twaalf tot achttien jaar. De term ‘jeugdigen’ omvat dus zowel kinderen als jongeren. Waar ‘kinderen’, ‘jongeren’ of
‘jeugdigen’ staat kan ook ‘het kind’, ‘de jongere’ of ‘de jeugdige’ worden gelezen, en omgekeerd.
3 A
 ls in dit document over ‘ouders’ wordt gesproken, kunnen dit de biologische ouders zijn, maar ook de pleeg-,
adoptie- of stiefouders, de gezinshuisouders, de juridische ouders of andere volwassenen die de ouderrol vervullen.
Waar ‘ouders’ staat kan ook ‘een ouder’ worden gelezen, en omgekeerd.
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Tabel 1. Uitgangsvragen van de Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming
Besluitvorming
1. Beslissen over uithuisplaatsing en terugplaatsing
a.	Welke afwegingen en criteria zijn van belang om te beslissen of een uithuisplaatsing
nodig is?
b.	Welke afwegingen en criteria zijn van belang om te beslissen waar een jeugdige het
beste geplaatst kan worden?
c.	Welke afwegingen en criteria zijn van belang om te beslissen of een terugplaatsing
mogelijk is?
2. Termijnen voor besluitvorming
a.	Binnen welke termijn moeten jeugdige, ouders en omgeving weten wat het
toekomstperspectief is?
b.	Wanneer is terugplaatsing nog verantwoord, gezien de leeftijd van de jeugdige en de
duur van de uithuisplaatsing?
3. Wat is aan te bevelen bij het gezamenlijk uit huis plaatsen van broers en zussen?
4.	Welke rol mogen en kunnen ouders en jeugdige spelen in de besluitvorming over
uithuisplaatsing en terugplaatsing?
Voorkómen van uithuisplaatsing
5.	Welke interventies bij welke doelgroep zijn effectief bij het voorkómen van een
uithuisplaatsing?
Begeleiden bij uithuisplaatsing en terugplaatsing
6.	Welke hulp/begeleiding hebben ouders en jeugdige nodig tijdens uithuisplaatsing? Welke
interventies zijn hierbij effectief?
7.	Welke hulp/begeleiding hebben ouders en jeugdige nodig na terugplaatsing? Welke
interventies zijn hierbij effectief?
De beantwoording van deze uitgangsvragen is gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek, ‘grijze’ literatuur, praktijkkennis en de voorkeuren van professionals. Voor het
literatuuronderzoek vormt de kenniscollectie van het Nederlands Jeugdinstituut de basis.
Bij de ontwikkeling van de richtlijn is gebruik gemaakt van het dossier Uithuisplaatsing en de
volgende stukken:
- Uithuisplaatsing, wat werkt? (Bartelink, 2011)
- Residentiële jeugdhulp, wat werkt? (Boendermaker, Van Rooijen, & Berg, 2010)
- Wat werkt bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking? (Zoon, 2012)
Om de kwaliteit van wetenschappelijk bewijsmateriaal te kunnen beoordelen, is de systematiek
van de Erkenningscommissie (Jeugd)interventies (Van Yperen, & Van Bommel, 2009) gevolgd.
Deze methode is toegesneden op de onderzoekspraktijk die in de jeugdhulp gangbaar is.
Volgens deze methode worden bij de beoordeling van het wetenschappelijke materiaal zeven
niveaus onderscheiden. Deze lopen uiteen van ‘zeer sterk bewijs’ tot ‘zeer zwak bewijs’. De
conclusies die uit de beoordeling van de wetenschappelijke studies voortvloeien, zijn weer in
drie niveaus in te delen. Deze niveaus corresponderen met die van de Databank Effectieve
Jeugdinterventies (DEJ). Deze systematiek is niet gehanteerd bij het beoordelen van de
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literatuur over besluitvorming. De systematiek bleek daar niet hanteerbaar en bruikbaar. Bij het
beoordelen van de studies over besluitvorming is gebruik gemaakt van de GRADE-methode.

1.3 B
 etrokkenheid van cliënten bij de ontwikkeling van de
richtlijn
Bij de ontwikkeling van de richtlijn zijn cliënten (ouders van jeugdigen die jeugdhulp (hebben)
ontvangen) gedurende het hele proces betrokken geweest. Zo hebben ze hun voorkeuren
aangegeven bij het bepalen van de uitgangsvragen. Daarnaast hebben ze tijdens de
proefimplementatie hun ervaringen met het werken vanuit de richtlijn kenbaar gemaakt. Verder
is er een werkgroep van ervaringsdeskundigen (de zogenaamde ‘cliëntentafel’) geformeerd. De
cliënten zijn door het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ) 4 benaderd.
De cliëntentafel is tijdens de ontwikkeling van de richtlijn geraadpleegd als er vragen waren.
Door mee te denken over inhoud en formulering hebben de cliënten een grote bijdrage geleverd
aan de praktische bruikbaarheid van de richtlijn. Dit geldt met name voor aspecten als de
ongelijkheid tussen hulpverlener en cliënt, de ouder- en opvoedingsrelatie en zorgen om de
jeugdige. De cliëntentafel heeft geadviseerd om hulpverlening vanuit de richtlijn te baseren op
gedeelde besluitvorming. Om cliënten te informeren over de inhoud van de richtlijn, is voor
ouders een cliëntversie van de richtlijn ontwikkeld, die van commentaar is voorzien door de
cliëntentafel. De cliëntversie kan cliënten helpen om samen met de professional afwegingen te
maken en beslissingen te nemen over de hulp die zij nodig hebben.

1.4 Afbakening
Deze Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming gaat over uithuisplaatsingen
die vallen onder de jeugdhulp5. Een uithuisplaatsing houdt in dat een jeugdige – al dan niet
tijdelijk – ergens anders verblijft dan in zijn eigen gezin, bijvoorbeeld in een pleeggezin,
gezinshuis of residentiële instelling. Een uithuisplaatsing kan zowel vrijwillig als gedwongen
plaatsvinden. Voor een vrijwillige uithuisplaatsing gaf Bureau Jeugdzorg tot 1 januari 2015 een
indicatiebesluit af. Sindsdien moet de gemeente tot vrijwillige uithuisplaatsing besluiten met een
zogenaamde verleningsbeschikking.
We spreken van een gedwongen uithuisplaatsing als er een machtiging uithuisplaatsing wordt
afgegeven door de kinderrechter. Naast de machtiging is dan ook een indicatiebesluit van het de
gemeente nodig. Wanneer er al een ondertoezichtstelling is kan het zijn dat een uithuisplaatsing
met instemming van de jeugdige en zijn ouders plaatsvindt, maar dan is er desondanks een
machtiging uithuisplaatsing noodzakelijk.
In het algemeen is de aanpak in grote lijnen gelijk voor jongens en meisjes, en voor jeugdigen
met een verschillende etnisch-culturele achtergrond. Ook jeugdigen met (ouders met) een
lichte verstandelijke beperking worden gelijk benaderd. Wel is het belangrijk om na te gaan of
er sprake is van een goede communicatie. Taalproblemen en culturele aspecten mogen niet tot
misverstanden leiden.
4 Het LCFJ is april 2012 gefuseerd met LOC zeggenschap in zorg.
5 P
 laatsing in de gesloten jeugdhulp is niet in deze richtlijn meegenomen vanwege de specifieke juridische aspecten
en omdat zulke plaatsingen relatief weinig vóórkomen.
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1.5 Gedeelde besluitvorming
Het is van groot belang dat de jeugdprofessional ouders en jeugdige uitnodigt tot samenwerking
en hen gedurende het hele hulpproces bij de besluitvorming betrekt. Beslissingen hebben
immers een grote impact op hun leven. Daarom horen de wensen en verwachtingen van ouders
en jeugdige leidend te zijn. Hún ervaringen, hún kijk op de problematiek en de oplossing ervan
vormen het uitgangspunt voor de afwegingen die de professional maakt. Actieve deelname van
ouders en jeugdige bevordert bovendien het effect van de hulpverlening.
Nu kunnen ouders en jeugdige pas echt als volwaardig partner meedenken en meepraten als
zij voldoende geïnformeerd zijn. De richtlijn kan hierbij helpen. De professional bespreekt de
richtlijn met ouders en jeugdige en wijst hen op het bestaan van een cliëntversie. Hij legt de
stappen in het hulpproces uit op een manier die voor ouders en jeugdige begrijpelijk is, houdt
rekening met de emoties die zijn verhaal oproept en biedt hen de ruimte om te reageren. Hij legt
hun uit welke keuzemogelijkheden er zijn, om vervolgens samen na te gaan hoe zij tegen deze
opties aankijken. Welke voorkeuren hebben ze en wat willen ze juist niet? Elke jeugdige heeft,
ongeacht zijn leeftijd, het recht om zijn mening te geven. Aan deze mening wordt een passend
gewicht toegekend: niet de leeftijd maar de capaciteiten van de jeugdige zijn leidend. Een
jeugdige moet dan wel weten wat er aan de hand is. De jeugdprofessional hoort dus duidelijk uit
te leggen wat er speelt, op een niveau dat aansluit bij de capaciteiten van de jeugdige.
In principe volgt de professional bij de besluitvorming de voorkeur van ouders en jeugdige.
Is de veiligheid van de jeugdige in het geding, dan kan dat mogelijk niet. De professional legt in
zo’n geval duidelijk uit waarom hij een andere keuze maakt, en wat daarvan de consequenties
zijn.
Zo komt er een proces van gedeelde besluitvorming (shared decision making) op gang.
Professionals, ouders én jeugdige hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het
hulpproces te laten slagen. Zij moeten dus samenwerken. Onder samenwerking wordt verstaan
dat de jeugdprofessional:
-	luistert naar de verwachtingen en wensen van ouders en jeugdige. Deze zijn leidend in het
hele proces. Maakt de professional een afwijkende keuze, dan legt hij uit waarom hij dat
doet;
-	ouders en jeugdige (indien van toepassing met behulp van deze richtlijn) informeert wat wel
en niet werkt bij bepaalde problemen;
-	ouders en jeugdige uitleg geeft over de verschillende stappen in het proces van diagnostiek
en behandeling;
-	ouders en jeugdige verschillende hulpmogelijkheden voorlegt die van toepassing zijn op hun
situatie; de voor- en nadelen van elke optie bespreekt (liefst door cijfers/feiten ondersteund);
en nagaat welke voorkeuren ouders en jeugdige hierin hebben;
-	er voortdurend rekening mee houdt dat het ouders en jeugdige aan kracht, vaardigheden of
inzicht kan ontbreken om optimaal van de aangeboden hulp gebruik te maken. Het expliciet
delen van deze omstandigheden en pogen hierover (meer) gedeeld perspectief te krijgen,
is noodzakelijk om samen tot een besluit te komen waarin ouders en jeugdige zich het best
kunnen vinden;
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-	niet alleen oog heeft voor de jeugdige, maar voor het hele gezin;
-	zich aanpast aan het tempo van ouders en jeugdige bij het doorlopen van het proces, tenzij
de jeugdige acuut in gevaar is. In dat geval dient de jeugdprofessional uit te leggen waarom
bepaalde stappen nu genomen moeten worden;
-	zich ervan vergewist dat ouders en jeugdigen begrijpen wat gezegd en geschreven wordt;
-	ouders bij een zorgsignaal zo snel mogelijk betrekt;
-	ouders, en waar mogelijk de jeugdige, in een open sfeer uitnodigt tot samenwerking;
-	open en niet-veroordelend luistert naar het individuele verhaal van elke ouder en elke
jeugdige;
-	open en niet-veroordelend luistert naar de problemen die ouders en jeugdige ervaren;
-	oog heeft voor de mate waarin ouders, en eventueel de jeugdige, zich gestuurd voelen dan
wel vrijwillig hulp hebben gezocht;
-	uitgaat van de kracht en motivatie van ouders om in de opvoeding bepaalde doelen te
bereiken;
-	met ouders en jeugdige afstemt wat reëel en ‘goed genoeg’ is.
Maar ook ouders, en indien van toepassing ook de jeugdigen, werken naar beste kunnen mee.
Dit houdt in dat zij:
-	zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en mogelijkheden om het hulpproces te laten
slagen;
-	zelf de regie hebben, mits zij het belang van de jeugdige (waaronder de veiligheid) voorop
stellen;
-	bereid zijn tot samenwerking met de jeugdprofessional;
-	openstaan voor de kennis en ervaring van de jeugdprofessional;
-	vragen om advies, en proberen iets met dat advies te doen;
-	ondersteuning toestaan als zij zelf onvoldoende mogelijkheden hebben om een advies op te
volgen;
-	op tijd aangeven dat iets niet werkt of niet past;
-	eventueel om extra ondersteuning en/of een andere jeugdprofessional vragen;
-	zelf hun mening en ideeën naar voren brengen.
Gedeelde besluitvorming is dus zowel in het vrijwillige als in het gedwongen kader van
toepassing. In het gedwongen kader kunnen er wel minder keuzeopties zijn, of kunnen er
aan bepaalde keuzes andere voorwaarden of consequenties zijn verbonden. Dit maakt het
hulpproces gecompliceerd, maar onderstreept het belang van een goede samenwerking.
Ouders en jeugdige dienen ook bij hulp in een gedwongen kader uitvoerig geïnformeerd te
worden over de eventuele keuzemogelijkheden, de maatregelen die worden genomen, en over
hun rechten en plichten hierin. De professional dient regelmatig te vertellen welke stappen
er worden gezet en wat er van ouders en jeugdige verwacht wordt. De professional moet zijn
overwegingen en beslissingen zorgvuldig kunnen onderbouwen. Hij hoort hiervan aantekening
te maken in het cliëntdossier.
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1.6 Juridisch kader
Bij de onderwerpen uithuisplaatsing en terugplaatsing zijn internationale en nationale
(juridische) kaders van toepassing. Internationaal gezien zijn dat het Internationaal Verdrag
inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en Richtlijnen voor Alternatieve Zorg van Kinderen
(Verenigde Naties [VN], 15 juni 2009). De Nederlandse wet- en regelgeving rondom
uithuisplaatsing is vastgelegd in de Wet op de Jeugdzorg en in het Burgerlijk Wetboek (BW).
De richtlijn is van toepassing op uithuisplaatsing met instemming van betrokkenen, de vrijwillige
uithuisplaatsing en op uithuisplaatsing in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel
(in de meeste gevallen is dat de ondertoezichtstelling). Bij de uitvoering van de voogdij
is het plaatsingsproces meestal al achter de rug. Het IVRK is op alledrie de vormen van
uithuisplaatsing van toepassing. Ook de richtlijn is daarop van toepassing.
Besluitvorming
Ouders hebben het recht en de plicht om hun kind op te voeden en de jeugdige heeft het recht
om door de eigen ouders te worden opgevoed (artikel 7 IVRK; artikel 247.1 BW). De ouders
passen in de verzorging en opvoeding van hun kind geen geestelijk of lichamelijk geweld toe en
vernederen hun kind niet (artikel 19 IVRK; artikel 1:247.2 BW).
Gaat het toch niet goed thuis, dan kan een uithuisplaatsing ter sprake komen. Daarbij is
altijd een professional uit de jeugdhulp of jeugdbescherming betrokken. Hij spreekt met
ouders en jeugdige de eventuele uithuisplaatsing door, en regelt de informed consent. Is de
uithuisplaatsing vrijwillig, dan is het besluit van de ouders doorslaggevend. Voor wijziging van de
verblijfplaats van een jeugdige 0-18 jaar in een vrijwillig kader is altijd toestemming nodig van de
ouder(s) met gezag.
Jeugdigen die ernstig in hun ontwikkeling of gezondheid worden bedreigd en waarbij
bescherming geboden is, kunnen door de kinderrechter onder toezicht gesteld worden op
verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (artikel 1:255 BW (tot 1 januari 2015 artikel
1:254 BW)), indien nodig gekoppeld aan een machtiging tot uithuisplaatsing (artikelen 1:265a
en 265b BW, tot 1 januari 2015 artikel 1:261 BW). Ouders hebben dan niet meer alleen de
verantwoordelijkheid voor hun kind, maar delen die met een gezinsvoogd. Bij een crisisplaatsing
moet in veel gevallen een machtiging uithuisplaatsing door de kinderrechter afgegeven worden.
Een kinderrechter kan een machtiging uithuisplaatsing afgeven wanneer de verzorging en
opvoeding van een jeugdige in het geding zijn, of wanneer onderzoek naar de geestelijke en/of
lichamelijke gesteldheid van de jeugdige noodzakelijk is.
Het besluit tot uithuisplaatsing hoort niet uit de lucht te komen vallen. Ouders en jeugdige
dienen in het proces eraan voorafgaand zorgvuldig bij de besluitvorming te worden betrokken
(artikelen 12, 9.1, 3.1, 3.2 en 12 IVRK) 6. Dit geldt zowel voor een vrijwillige plaatsing als voor een
plaatsing in jeugdbeschermingskader.

6 De betrokkenheid van jeugdigen en ouders staat uitgewerkt in de paragraaf over gedeelde besluitvorming.
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Aparte aandacht behoeft plaatsing in het kader van een voogdij uitgeoefend door een
rechtspersoon. Formeel is dan geen instemming van ouders nodig en - met uitzondering van
de gesloten plaatsing - ook geen machtiging van de kinderrechter. Ook voor deze plaatsingen
gelden het IVRK en de richtlijn. Het feit dat ouders geen gezag hebben wil niet zeggen dat ze
helemaal niet bij de uithuisplaatsing betrokken hoeven te worden. Alleen verschilt de mate
waarin: die is afhankelijk van de speciale omstandigheden van de jeugdige.
Voorkómen van uithuisplaatsing
De verplichtingen die uit het IVRK voortvloeien zijn verder uitgewerkt in de Internationale
Richtlijnen voor Alternatieve Zorg van Kinderen (VN, 15 juni 2009). Ouders zijn primair
verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind (artikel 18.1 IVRK) en hebben recht op
ondersteuning van de overheid. Alle inspanningen dienen er in de eerste plaats op gericht zijn
dat de jeugdige bij zijn ouders kan blijven, naar hen kan terugkeren, of eventueel bij naaste
familieleden kan worden ondergebracht (VN, 2009).
Ondersteunen jeugdigen en ouders bij uithuisplaatsing en terugplaatsing
Een jeugdige heeft recht op contact met de ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s. Het recht
op contact tussen ouders en kind vloeit direct uit de wet voort. Een beperking van dit recht is
alleen mogelijk bij onderling goedvinden en - indien er geen consensus is - door een beslissing
van de kinderrechter. Dit laatste vindt bij uithuisplaatsing in vrijwillig kader echter nauwelijks
plaats. Extra complicaties kunnen zich voordoen als er een door de rechter vastgestelde
omgangsregeling van toepassing is. Bij een geschil hierover volgt meestal een rechterlijke
uitspraak, waarbij veelal het initiatief zal liggen bij degene die contact wil.
Als er een ondertoezichtstelling is, dan heeft de gezinsvoogd vanaf 1 januari 2015 de mogelijkheid
om de rechter te verzoeken om een verdeling in de zorg- en opvoedingstaken of een regeling
inzake de uitoefening van het recht op omgang vast te stellen of te wijzigen (artikel 1:263g BW
nieuw). Tot 1 januari 2015 kan de gezinsvoogd uitsluitend verzoeken een reeds vastgestelde
omgangsregeling te wijzigen in het belang van de ondertoezichtstelling (artikel 1:263b BW oud).
De gezinsvoogd kan bij een uithuisplaatsing ook de contacten tussen de ouders en de jeugdige
beperken indien dit in het belang is van de doelstelling van de uithuisplaatsing (artikel 1:265f BW,
(1:263a BW oud)). Ook hebben jeugdigen recht op contact met eerdere pleegouders op grond van
het door de pleeggezinplaatsing ontstane recht op family life (artikel 8 IVRK).
Aandacht voor speciale groepen jeugdigen
In het internationale jeugdrecht worden bepaalde groepen aangewezen als kwetsbare
jeugdigen, die op grond van hun specifieke kwetsbaarheid recht hebben op bijzondere zorg.
Het betreft jeugdigen met een handicap (artikel 23 IVRK), jeugdigen die slachtoffer zijn van
geweld (artikel 39 IVRK), vluchtelingenkinderen en jeugdigen die in Nederland verblijven zonder
verblijfsvergunning (artikel 22 IVRK). Het is van belang rekening te houden met de specifieke
kwetsbaarheid van deze groepen. Hiervoor zal vaak specifieke kennis nodig zijn.

Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming / Richtlijn / pagina

21

1.7 Theoretisch kader
In deze richtlijn staan vier uitgangspunten wat betreft uithuisplaatsing centraal:
1. de richtlijn is opgesteld vanuit het perspectief van jeugdigen en hun ouders;
2. de ontwikkeling en het welzijn van de jeugdige staan centraal;
3. uithuisplaatsing is een traject waarin voortdurend beslissingen genomen worden;
4.	alle beslissingen aangaande het hele proces van uithuisplaatsing worden gedragen door
het bewustzijn dat een uithuisplaatsing een zeer ingrijpende aangelegenheid is voor alle
betrokkenen en dat een uithuisplaatsing dus in de minst ingrijpende, maar wel meest
doelmatige vorm aangeboden moet worden.
Perspectief van jeugdigen en ouders
Het is belangrijk ouders en jeugdige centraal te stellen in de Richtlijn Uithuisplaatsing voor
jeugdhulp en jeugdbescherming. Daarmee bedoelen we dat de richtlijn het proces volgt dat
ouders en jeugdige doormaken. Dit betekent ook dat we niet ingaan op de vraag wie of welke
organisatie bepaalde onderdelen moet uitvoeren of wie welke verantwoordelijkheden in het
uithuisplaatsingsproces heeft. In de praktijk blijkt dit namelijk niet overal op dezelfde manier
geregeld te zijn; Bureaus Jeugdzorg en zorgaanbieders hebben regionaal afgesproken wie
waarvoor verantwoordelijk is.
Door ouders en jeugdigen als vertrekpunt te nemen, kunnen hulpverleners vanuit verschillende
organisaties of vanuit verschillende afdelingen binnen een organisatie dezelfde taal gaan
spreken. Dit bevordert de afstemming en samenwerking, waardoor zij beter gezamenlijk
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de hulp en veiligheid van jeugdigen. Een bijkomend
voordeel is ook dat de geplande transitie op deze manier de richtlijn niet in de weg zit. Wat
ouders en jeugdigen nodig hebben blijft immers hetzelfde, ongeacht waar in het jeugdstelsel dit
precies gepositioneerd is.
Dat de jeugdprofessional uitgaat van het perspectief van ouders en jeugdige betekent overigens
niet per se dat hij altijd doet wat ouders en jeugdige willen.
Ontwikkeling en welzijn van de jeugdige centraal
Deze richtlijn beoogt de ontwikkeling en het welzijn van jeugdigen die mogelijk uit huis geplaatst
moeten worden of uit huis geplaatst zijn te bevorderen. Het Framework for the Assessment
of Children in Need and their Families (Department of Health, 2000) helpt om een zorgvuldige
afweging te maken met het oog op de veiligheid, het welzijn en de ontwikkeling van jeugdigen.
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De volgende driehoek geeft weer welke domeinen van belang zijn om gezond te kunnen opgroeien:
Figuur 2. Framework for the Assessment
of Children in Need and their Families
(Department of Health, 2000)

De vraag wat nodig is om het welzijn en de ontwikkeling van de jeugdige te stimuleren staat in
deze richtlijn centraal. Soms, zeker in complexe situaties, raken hulpverleners hiervan afgeleid
en richten ze hun aandacht op andere issues in het gezin, bijvoorbeeld op de problemen van
de ouders. Het kan dan gebeuren dat ze hulp bieden aan de ouders zonder dat duidelijk is of
dit ook het welzijn of de ontwikkeling van de jeugdige bevordert. Het zicht op de jeugdige is dan
verdwenen (Department of Health, 2000).
Het Framework stelt dat het welzijn en de ontwikkeling van de jeugdige worden bepaald door de
interactie tussen drie domeinen (de drie zijden van de driehoek):
1. de ontwikkelingsbehoeften van de jeugdige;
2. de capaciteiten van de ouders (opvoeders) om in die behoeften te voorzien;
3.	de invloed van gezins- en omgevingsfactoren op enerzijds de capaciteiten van de ouders en
anderzijds de behoeften van de jeugdige.
Deze drie domeinen zijn onderling verbonden. Daarbij is het belangrijk in het oog te houden
dat risicofactoren de opvoedingscapaciteiten van ouders en de ontwikkelingsbehoeften van
jeugdigen kunnen beïnvloeden.
Uithuisplaatsing is een traject
De veiligheid, ontwikkeling en het welzijn van de jeugdige staan centraal. Dat betekent dat hier
tijdens het traject van uithuisplaatsing doorlopend aandacht voor dient te zijn. Uithuisplaatsing
is te beschouwen als een middel om de veiligheid te herstellen, de ontwikkeling (weer) op gang
te brengen en het welzijn te bevorderen.
Uithuisplaatsing is niet alleen een moment – de jeugdige is uit huis geplaatst -, maar vooral een
traject. Voordat een feitelijke uithuisplaatsing plaatsvindt, is er immers vaak al veel gebeurd:
ouders hebben al van alles zelf geprobeerd, diverse hulpverleners hebben zich ermee bemoeid,
allerlei interventies zijn ingezet. Uiteindelijk is dit niet voldoende gebleken en is het (toch)
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uitgemond in een uithuisplaatsing. Daarmee is het voor het gezin niet afgelopen: ouders blijven
ouders, ook al voeden zij hun kind (voorlopig) niet meer op. Ook blijven zij te maken houden met
allerlei hulpverleners. Bovendien wordt na verloop van tijd besloten of een jeugdige weer naar
huis kan of misschien langdurig elders geplaatst moet worden. Artikel 25 IVRK geeft de jeugdige
(en zijn ouders) recht op een regelmatige evaluatie van de plaatsing.
Dat uithuisplaatsing te beschouwen is als een traject en een middel heeft een aantal
consequenties voor het handelen van jeugdprofessionals.
Ten eerste is het belangrijk dat het traject van uithuisplaatsing doelgericht is. Er moeten dus heldere
doelen worden geformuleerd. Dat kunnen doelen voor de korte termijn, maar ook doelen voor de
lange termijn zijn. Een doel kan bijvoorbeeld zijn dat de ouders hun psychische problematiek gaan
aanpakken zodat zij thuis weer veilig voor hun eigen kind kunnen zorgen. Zulke doelen vergen een
lange adem. Daarom moet bij langetermijndoelen ook worden beslist over het perspectief van de
jeugdige. De hulpverlener moet dus antwoord zien te krijgen op de vraag of de thuissituatie van de
jeugdige dusdanig zal verbeteren dat terugplaatsing mogelijk is. Ook moet hij te weten zien te komen
wat ervoor nodig is om terugplaatsing mogelijk te maken.
Ten tweede is het belangrijk dat het traject van uithuisplaatsing gefaseerd verloopt. Het traject
staat schematisch weergegeven in figuur 1. In de volgende hoofdstukken komen delen van dit
schema herhaaldelijk terug. Het traject start na een eerste inschatting van de aard en ernst van de
problemen. Is direct ingrijpen noodzakelijk, dan kan beter de Richtlijn Crisisplaatsing voor jeugdhulp
en jeugdbescherming (Bartelink, Van Vianen, Mourits, Ten Berge, & Meuwissen, 2015) worden
geraadpleegd. Is direct ingrijpen niet aan de orde, dan volgt een probleemanalyse (paragraaf 2.2.1).
Als er geen sprake is van een dreigende uithuisplaatsing, doet de professional er goed
aan de Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp voor jeugdhulp en
jeugdbescherming (Bartelink et al., 2015) te raadplegen. Is een uithuisplaatsing niet meer te
voorkomen, dan wordt verwezen naar paragraaf 2.2.2. Hierin staat beschreven welke type
plaatsing de voorkeur heeft.
Dreigt er wel een uithuisplaatsing, maar zijn er nog mogelijkheden deze te voorkomen, dan is
hoofdstuk 3 aan de orde. Hierin staat welke interventies de professional kan inzetten om een
uithuisplaatsing af te wenden.
Een beslissing om een jeugdige (tijdelijk) uit huis te plaatsen, dient regelmatig geëvalueerd te
worden. Hoe je dat doet, wordt beschreven in paragraaf 2.2.3. Als besloten is dat een jeugdige
naar een pleeggezin of een residentiële woon- of behandelplek gaat, dan treden de Richtlijn
Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming (De Baat, Van den Bergh, & De Lange, 2015) en/of
de Richtlijn Residentiële jeugdhulp voor jeugdhulp en jeugdbescherming (De Lange, Addink, Haspels,
& Geurts, 2015) in werking. Bij zowel (tijdelijke) uithuisplaatsing als bij terugplaatsing is het van
belang jeugdige en ouders goed te begeleiden (zie hoofdstuk 4).
Tot slot is uithuisplaatsing ook een cyclisch proces: stappen kunnen herhaaldelijk opnieuw
doorlopen worden wanneer dat nodig is. Doelen kunnen tijdens een evaluatie worden
bijgesteld, en er kan opnieuw worden besloten wat het beste is voor de ontwikkeling of het
welzijn van de jeugdige.
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1.8 Juridische betekenis van de richtlijn
Deze richtlijn beschrijft wat onder goed professioneel handelen wordt verstaan. De kennis
die tijdens het schrijven van de richtlijn beschikbaar was, vormt hierbij het uitgangspunt. Het
gaat over kennis gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar ook over
praktijkkennis en de voorkeuren van cliënten. Door deze kennis in kaart te brengen wil de
richtlijn jeugdprofessionals houvast bieden. Het idee is dat zij de kwaliteit van hun beroepsmatig
handelen vergroten als ze de richtlijn volgen. Ook kan de richtlijn cliënten helpen om de juiste
keuzes te maken.
Richtlijnen zijn geen juridische instrumenten. Dat wil zeggen dat ze geen juridische status
hebben, zoals een wet, of zoals regels die op een wet gebaseerd zijn. Ze kunnen wel juridische
betekenis hebben. Daarvoor moet de richtlijn allereerst door de beroepsgroep worden
onderschreven. De nu voorliggende richtlijn is aangenomen door drie beroepsverenigingen
(NIP, NVO en BPSW). Deze zijn representatief voor de beroepsgroepen die werkzaam zijn in
de jeugdhulp en jeugdbescherming. Samen werken ze aan het ontwikkelen van richtlijnen.
Maar de juridische betekenis van een richtlijn hangt ook af van diens praktische bruikbaarheid.
De richtlijn moet bijvoorbeeld niet te vaag of te algemeen gesteld zijn. Hij dient aan te geven
waarop hij precies betrekking heeft, zonder zo ‘dichtgetimmerd’ te zijn dat er weinig of niets van
de eigen verantwoordelijkheid van de professional over blijft. Kunnen jeugdprofessionals in de
praktijk goed met de richtlijn uit de voeten, dan zegt dat iets over de kwaliteit en daarmee de
waarde van die richtlijn.
Uitgangspunt is dat richtlijnen door de jeugdprofessional worden toegepast. Ze vormen
immers de uitdrukking van wat er in het werkveld door de beroepsgroep als goed professioneel
handelen wordt beschouwd. Daarom worden ze ook wel een ‘veldnorm’ genoemd. Richtlijnen
zijn dus niet vrijblijvend, maar ook geen ‘dictaat’. Dat wil zeggen dat ze niet bindend zijn: de
jeugdprofessional kan ervan afwijken. Hij móet er zelfs van afwijken als daarmee – naar zijn
oordeel – de belangen van de cliënt beter zijn gediend. De informatie in de richtlijn is namelijk
niet het enige waarop de professional zich dient te baseren om tot goede hulp te komen. Hij
dient ook de unieke situatie van de cliënt plus diens voorkeuren mee te wegen, en zich te
houden aan wet- en regelgeving en het beroepsethische kader van zijn beroepsgroep. Correct
gebruik van richtlijnen vooronderstelt dus het nodige vakmanschap.
Het is daarom van groot belang dat de beroepsbeoefenaar kan motiveren waarom hij van
de richtlijn is afgeweken. Hij moet zijn overwegingen en beslissingen zorgvuldig kunnen
onderbouwen. Om die reden moeten ze ook in het dossier worden opgenomen. Op deze manier
kan de professional verantwoording afleggen over zijn beroepsmatig handelen. Niet alleen aan
de cliënt, maar eventueel ook aan het Tuchtcollege.

1.9 Diversiteit
Om een goede werkrelatie te kunnen opbouwen, is goed contact met de ouders van belang. Nu
vinden niet alle ouders het even makkelijk hulpverleners te vertrouwen. Neem daarom voldoende
tijd om dit vertrouwen te winnen. Houd er rekening mee dat ouders een ander referentiekader
kunnen hebben dan jijzelf. Ze denken bijvoorbeeld dat de ziekte van hun kind een andere oorzaak
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heeft dan jij denkt, of ze kijken anders tegen opvoeden aan. Onderzoek met welke verwachtingen
de ouders komen en wees je bewust van de verwachtingen die jij van de ouders hebt. Ouders
kunnen ook weerstand hebben tegen de bemoeienis van (overheids)instanties bij de opvoeding
van hun kind. In zulke situaties is meer tijd nodig hebben om het vertrouwen te winnen.
Er zijn ook ouders die niet goed met het gangbare schriftelijke materiaal uit de voeten
kunnen, bijvoorbeeld doordat ze de taal niet goed machtig zijn, laag zijn opgeleid of een (licht)
verstandelijke beperking hebben. Zij kunnen ook moeite hebben met bepaalde interventies,
omdat deze uitgaan van een taalvaardigheid en een abstractievermogen dat bij hen niet
voldoende aanwezig is. De jeugdprofessional doet er daarom goed aan te zorgen voor begrijpelijk
voorlichtingsmateriaal, en voor een interventie te kiezen die aansluit bij de capaciteiten van zowel
de ouders als de jeugdige.

1.10 Bijstelling en herziening van de richtlijn
Deze richtlijn is gebaseerd op de kennis die tijdens het schrijven beschikbaar was. Nu de richtlijn
is uitgebracht, wordt informatie verzameld over het gebruik van de richtlijn. De zo verzamelde
feedback, maar ook nieuwe inzichten kunnen aanleiding zijn om de richtlijn bij te stellen. Het is
gebruikelijk richtlijnen ongeveer eens in de vijf jaar te herzien, of eerder als daar aanleiding toe is.
Gedurende de looptijd van het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming (tot en
met 2015) zag de Stuurgroep Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming toe op de bijstelling
van de richtlijnen. Momenteel voert het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van de
beroepsverenigingen (NIP, NVO en BPSW) het beheer en onderhoud van de richtlijnen uit.

1.11 Veranderingen in de zorg voor jeugd
Het kan voorkomen dat in de ene gemeente bepaalde interventies wel worden aangeboden
en in de andere gemeente niet. Ook kan het aanbod binnen gemeenten per jaar verschillen.
Bovendien kan het voorkomen dat aanbevolen interventies (voor onbepaalde tijd) helemaal
niet beschikbaar zijn. Zoek in zo’n geval naar alternatief aanbod dat gericht is op beschermende
of risicofactoren bij het gezin. Meld daarnaast lacunes in het hulpaanbod bij de manager van
de instelling. Gebruik de Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming daarbij als
onderbouwing.

1.12 Leeswijzer
De Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming (met bijbehorende
werkkaarten) is bedoeld voor jeugdprofessionals die met het onderwerp van deze richtlijn
te maken hebben. De richtlijn vormt de neerslag van een groter document, namelijk ‘de
onderbouwing’. Deze onderbouwing is apart te raadplegen. Voor cliënten en andere
geïnteresseerden is er een cliëntversie van de richtlijn gemaakt. Ook deze is apart verkrijgbaar.
Alle documenten zijn openbaar. Zie www.richtlijnenjeugdhulp.nl.
Hoofdstuk 2 gaat in op het beslissen over uithuisplaatsing en terugplaatsing. Vervolgens
behandelt hoofdstuk 3 wat jeugdprofessionals kunnen doen om uithuisplaatsing te voorkomen.
Tot slot gaat hoofdstuk 4 in op de begeleiding tijdens een uithuisplaatsing en na terugplaatsing.
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Hoofdstuk 2

Besluitvorming
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2.1 De uitgangsvragen
Er zijn vier uitgangsvragen over besluitvorming geformuleerd:
1. Beoordelen en beslissen over uithuisplaatsing en terugplaatsing
a. W
 elke afwegingen en criteria zijn van belang om te beslissen of een uithuisplaatsing nodig
is?
b. Welke afwegingen en criteria zijn van belang om te beslissen waar een jeugdige het beste
geplaatst kan worden?
c. W
 elke afwegingen en criteria zijn van belang om te beslissen of een terugplaatsing
mogelijk is?
2. Termijnen voor besluitvorming
a. B
 innen welke termijn moeten jeugdige, ouders en omgeving weten wat het
toekomstperspectief is?
b. Wanneer is terugplaatsing nog verantwoord, gezien de leeftijd van de jeugdige en de duur
van de uithuisplaatsing?
3. W
 at is aan te bevelen bij het gezamenlijk uit huis plaatsen van broers en zussen?
4. W
 elke rol mogen en kunnen ouders en jeugdige spelen in de besluitvorming over
uithuisplaatsing en terugplaatsing?
De literatuur bleek fragmentarisch en laat onvoldoende zien hoe verschillende factoren
gewogen moeten worden in de uiteindelijke beslissing. Zo kan bijvoorbeeld op basis van
de literatuur gedacht worden dat jeugdigen bij psychische problemen of een verstandelijke
beperking van ouders altijd uit huis geplaatst moeten worden. Het is echter in strijd met
internationale verdragen en nationale regelgeving om een jeugdige enkel vanwege psychische
problemen of een verstandelijke beperking van ouders uit huis te plaatsen. In de praktijk blijkt
dit ook niet altijd nodig, bijvoorbeeld omdat ouders wel over voldoende opvoedingscapaciteiten
beschikken of omdat er een ondersteunend sociaal netwerk is. Daardoor zijn de bevindingen uit
de literatuur onvoldoende bruikbaar in de praktijk.
De ontwikkelaars hebben vervolgens op basis van het Framework for the Assessment of
Children in Need and their Families (Department of Health, 2000), de notitie Veiligheidsbeleid en
risicomanagement in Bureau Jeugdzorg (Ten Berge & Van Montfoort, 2008) en de beschikbare
literatuur een verdere structurering en uitwerking van het besluitvormingsproces gemaakt.
Daartoe zijn kernbeslissingen onderscheiden die uitgewerkt zijn in beslisschema’s. Een
focusgroep, bestaande uit ervaren praktijkwerkers, heeft vervolgens de bevindingen uit de
literatuur en de beslisschema’s getoetst op relevantie en volledigheid voor de praktijk. Hun
feedback is verwerkt in de aanbevelingen die in dit hoofdstuk worden gegeven. Het verslag van
de focusgroep is op te vragen bij de ontwikkelaars.
In de volgende paragrafen is het aanbevolen besluitvormingsproces beschreven. In verband
met de bruikbaarheid voor professionals is ervoor gekozen om dit niet aan de hand van de
uitgangsvragen te beschrijven, maar volgens de stappen die een professional in zijn werkproces
neemt. Voor de verantwoording van de gebruikte literatuur verwijzen we naar de onderbouwing
van de richtlijn.
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2.2 Besluitvorming
De beslissing om een jeugdige uit huis te plaatsen is ingrijpend. Daarom is het essentieel dat
zo’n beslissing zorgvuldig gebeurt. Zorgvuldig beslissen betekent dat professionals:
1. Systematisch en planmatig werken;
2. Gebruik maken van beschikbare wetenschappelijke kennis;
3.	Onderscheid maken tussen de informatie die ze verzamelen, hun beoordeling van die
informatie en de beslissingen die zij op basis daarvan nemen;
4.	Transparant zijn over conclusies, beslissingen en onderbouwing daarvan naar ouders,
jeugdigen, collega’s en andere hulpverleners.
Het beslisproces is uitgewerkt door de belangrijkste beslismomenten (kernbeslissingen) te
expliciteren. Verdere uitwerking vindt plaats door voor elk beslismoment vast te leggen welke
informatie een hulpverlener moet verzamelen om te beoordelen wat er aan de hand is, zodat hij
kan beslissen welke oplossing het meest gepast is.
In schema ziet dat er zo uit:
Informatie verzamelen

Beoordelen

Beslissen

Professionals verzamelen dus eerst informatie die voor een bepaald beslismoment relevant is.
Vervolgens beoordelen ze de situatie aan de hand daarvan (‘kernoordelen’). Daarna beslissen
ze hoe ze de situatie gaan aanpakken. Zulke beslissingen worden ook wel ‘kernbeslissingen’
genoemd. Ze zijn bepalend voor het verdere verloop van het primaire proces, voor het handelen
van de professional en – last but not least – voor de jeugdige en zijn ouders.
Er zijn drie kernbeslissingen in het uithuisplaatsingstraject:
1. Moet de jeugdige wel of niet uit huis geplaatst worden?
2. Waar kan de jeugdige het beste geplaatst worden?
3. Kan de jeugdige wel of niet weer teruggeplaatst worden?
Deze drie kernbeslissingen werken we in de volgende drie subparagrafen uit.
2.2.1. Welke afwegingen en criteria zijn van belang om te beslissen of een uithuisplaatsing
nodig is?
De beslissing tot uithuisplaatsing bestaat uit vijf kernoordelen (zie figuur 3). De blauwe,
ruitvormige blokken geven de kernoordelen weer.
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Moet het kind of de jongere uit huis geplaatst worden? Zie ook §2.2.1 van de richtlijn.

Informatie verzamelen over

Ontwikkelingsbehoeften:
Gezondheid
u Cognitieve ontwikkeling
u Emotionele ontwikkeling
u Identiteit
u Gezins- en sociale relaties
u Sociale presentatie
u Zelfredzaamheid

jeugdige en ouders

u

Werkkaart

2

Beslissen over uithuisplaatsing

Geen hulp inzetten

NEE

1. Zijn opvoedingscapaciteiten
van ouders en de
ontwikkelingsbehoeften van

Opvoedingscapaciteiten:
Basale verzorging
u Garanderen veiligheid
u Emotionele warmte
u Stimuleren
u Regels en grenzen
u Stabiliteit
u

JA

2. Is de balans tussen opv.
capaciteiten en ontw.
behoeften afhankelijk van
belangrijke gezins-

de jeugdige op dit moment in

en omgevingsfactoren?

balans?

JA
NEE

Risicofactoren die kunnen zorgen voor
toekomstige instabiliteit: zet hulp in om

Gezins- en
omgevingsfactoren:
u Gezinsfunctioneren
u Familie
u Woning
u Werk en inkomsten
u Sociale integratie
u Gemeenschapsbronnen

risico’s te verminderen

Analyse van problemen in
ontwikkelingsbehoeften,
opvoedingscapaciteiten en

Beschermende factoren die zorgen
voor huidige stabiliteit: zet hulp in om
deze factoren in stand te houden

gezins- en omgevingsfactoren

Sociale steun:
u Wie reageren op verzoeken
om ondersteuning?
u Wie bieden effectieve
ondersteuning?
u Wie zijn toegankelijk/
betrouwbaar?

3. Zijn de opvoedingscapaciteiten
en ontwikkelingsbehoeften
met steun van het sociaal

Verken met ouders en jeugdige
wat zij van hun sociale netwerk
JA

netwerk voldoende in balans
te brengen?

nodig hebben. Zet indien nodig een
familienetwerkberaad of Eigen Krachtconferentie in om het sociaal netwerk te
activeren en betrekken

NEE

4. Zijn de opvoedingscapaciteiten
en ontwikkelingsbehoeften
binnen een half
met hulp
jaar voldoende in balans te

Gegevens

Handeling

NEE

JA

4. Voorkomen van
uithuisplaatsing
(zie werkkaart 5)

NEE

Beslissing

Subproces

Beslissing

Start ander
proces

Einde

passende hulp

Beslis over het type
plaatsing en plaats de
jeugdige uit huis
(zie werkkaart 3)

Richtlijn Uithuisplaatsing

Begin

Ga naar Samen met ouders
en jeugdige beslissen over

brengen?

5. DREIGENDE uithuisplaatsing:
Is uithuisplaatsing nog te
voorkomen met een gerichte
interventie?

Legenda

JA

www.richtlijnenjeugdhulp.nl

Aanwezigheid
veranderingsbereidheid:
u Ouders/jeugdige benoemen
nadelen huidige situatie
u Ouders/jeugdige noemen
voordelen van verandering
u Ouders/jeugdige hebben
vertrouwen in eigen
veranderingsmogelijkheden
u Ouders/jeugdige tonen
verlangen om te veranderen

Stel met ouders en jeugdige
de doelen voor de
uithuisplaatsing vast

Let op: lees hier de toelichting over de aanvaardbare termijnen.

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming © NVO, BPSW en NIP

Figuur 3. Afwegen of een uithuisplaatsing nodig is

1/1

Let op: lees hier de toelichting over de aanvaardbare termijnen.
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Kernoordeel 1: zijn de opvoedingscapaciteiten van de ouders en de
ontwikkelingsbehoeften van de jeugdige op dit moment in balans?
In het hele besluitvormingsproces staat de ontwikkeling van de jeugdige centraal: wat
heeft de jeugdige nodig om zich te kunnen ontwikkelen tot een gezonde volwassene?
Daarbij is het belangrijk om een afweging te maken tussen wat de jeugdige nodig heeft
(ontwikkelingsbehoeften) en wat ouders kunnen bieden (opvoedingscapaciteiten). De
ontwikkelingsbehoeften van een kind – en daarmee ook de opvoedingscapaciteiten van
ouders – zijn gerelateerd aan zijn leeftijd en fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkelingsniveau.
Bij een (dreigende) uithuisplaatsing speelt altijd de afweging in hoeverre de
ontwikkelingsbehoeften van de jeugdige en de opvoedingscapaciteiten van de ouders in
evenwicht zijn. Daarom is het nodig in kaart te brengen:
1. hoe een jeugdige zich ontwikkelt en wat hij nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen;
2.	welke risico- en beschermende factoren de ontwikkelingsbehoeften van de jeugdige
beïnvloeden;
3. wat de opvoedingscapaciteiten van de ouders zijn;
4.	welke risico- en beschermende factoren de opvoedingscapaciteiten van de ouders
beïnvloeden.
Zowel ernstige problemen in de ontwikkeling van de jeugdige als ernstige problemen in de
opvoedingscapaciteiten van de ouders kunnen de balans tussen ontwikkelingsbehoeften en
opvoedingscapaciteiten verstoren en een reden zijn om een jeugdige uit huis te plaatsen.
Wat betreft de problemen bij jeugdigen noemt de literatuur als redenen voor uithuisplaatsing:
- 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).
Dergelijke ernstige problemen zijn voor ouders, zelfs als zij over zeer goede
opvoedingscapaciteiten en beschermende factoren beschikken, vaak niet te hanteren.
Als het om problemen in de opvoeding gaat, kunnen onder andere de volgende problemen een
reden zijn voor uithuisplaatsing:
- ernstige en langdurige kindermishandeling of een hoog risico op kindermishandeling;
- een (ernstig) tekort aan opvoedingsvaardigheden;
- ernstige onveiligheid in de ouder-kindrelatie (onveilige of gedesorganiseerde gehechtheid).
In veel situaties gaan problemen bij de jeugdige, gebrekkige opvoedingscapaciteiten van ouders
en een onveilige woon-/leefomgeving hand in hand. Daardoor kan een uithuisplaatsing een
noodzakelijke stap zijn om de ontwikkeling van de jeugdige te bevorderen.
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De Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp voor jeugdhulp en
jeugdbescherming (Bartelink et al., 2015). gaat in op instrumenten die gebruikt kunnen worden
om ontwikkelingsbehoeften en opvoedingscapaciteiten in kaart te brengen. Daarnaast helpt
deze richtlijn ook in te schatten of er sprake is van (een risico op) kindermishandeling.
We zullen nu de vragen behandelen waarop een jeugdprofessional antwoord moet zien
te krijgen om na te gaan in hoeverre de ontwikkelingsbehoeften van de jeugdige en de
opvoedingscapaciteiten van de ouders in evenwicht zijn.
1. Hoe ontwikkelt de jeugdige zich, en wat heeft hij nodig om zich te kunnen ontwikkelen?
Het is belangrijk om elk aspect van de ontwikkeling van de jeugdige te onderzoeken, zodat de
professional een helder beeld krijgt van zijn specifieke ontwikkelingsmogelijkheden.
De ontwikkelingsbehoeften van jeugdigen zijn afhankelijk van leeftijd en ontwikkelingsniveau.
Een jeugdige moet de verwachte ontwikkelingsmijlpalen halen. Daarbij moet rekening gehouden
worden met eventuele specifieke kwetsbaarheden (bijv. leerproblemen of een fysieke of
verstandelijke beperking).
Het Framework (Department of Health, 2000) onderscheidt zeven algemene dimensies met
betrekking tot de ontwikkeling van de jeugdige. Aandachtspunten binnen deze dimensies
betreffen zowel kenmerken van de jeugdige als diens functioneren in termen van gedrag,
ontwikkeling en emoties. Een professional moet informatie over deze dimensies verzamelen om
een beslissing over de noodzaak van een uithuisplaatsing te kunnen nemen.
Tabel 1. Informatie verzamelen over de ontwikkeling van de jeugdige (Department of Health, 2000)
Ontwikkeling van de jeugdige
Gezondheid en fysieke verschijning
- algemene gezondheid, groei en ontwikkeling;
- speciale behoeften door bijvoorbeeld ziekte of een beperking;
- aanwezigheid van letsel (mogelijk als gevolg van kindermishandeling);
- uiterlijke verschijning (bijvoorbeeld kleding, uitgerust/vermoeid);
- lichaamsbeweging en eetgewoonten.
Cognitieve ontwikkeling
- taalontwikkeling en taalgebruik;
- werkhouding op school (concentratie, niveau);
- voortgang op school, succes- en faalervaringen.
Emotionele ontwikkeling en gedrag
- omgaan met emoties en expressie van gevoelens;
- hechting;
- temperament;
- (spel)gedrag thuis, op school en in de omgeving (bijvoorbeeld sportclub);
- sociaal gedrag (contact met leeftijdgenoten en volwassenen);
- reactie op traumatische of stressvolle gebeurtenissen.
Identiteit
- de mate waarin de jeugdige zichzelf ziet als individu en als deel van het gezin;
- zelfbeeld en zelfvertrouwen;
- keuzes maken en initiatief nemen;
- gender en/of seksuele identiteit.
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Gezins- en sociale relaties
- relaties met gezinsleden (ouders, broers/zussen);
- relaties met leeftijdgenoten;
- relaties met volwassenen;
- empathisch vermogen;
-	manier van contact leggen met professionals (bijvoorbeeld oogcontact maken, mate van
openheid of afweer, mate van weerbaarheid of afhankelijkheid).
Sociale presentatie
-	verschijning en gedrag in sociale situaties (passende kleding, passend gedrag, netheid en
persoonlijke hygiëne);
- aanpassing aan en houding t.a.v. beperkingen en discriminatie door anderen;
- respect voor gezins-, culturele en religieuze waarden en diversiteit.
Zelfredzaamheid
-	praktische, emotionele en communicatieve vaardigheden die vereist zijn voor toenemende
onafhankelijkheid;
- oplossingsvaardigheden;
- inschatten van eigen veiligheid en risico’s.
2. Welke risico- en beschermende factoren beïnvloeden de ontwikkelingsbehoeften van
de jeugdige?
Risicofactoren bij de jeugdige die een extra appèl doen op de opvoedingsvaardigheden van
ouders zijn (Ten Berge, Eijgenraam, & Bartelink, 2014):
- een belaste voorgeschiedenis (bijvoorbeeld prematuur en/of laag geboortegewicht);
- een (ernstige) ziekte of handicap;
- gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen;
- een moeilijk temperament.
Beschermende factoren bij de jeugdige die de aanwezige risicofactoren bij de jeugdige en/of de
ouders kunnen compenseren, zijn (Ten Berge et al., 2014):
- zelfwaardering;
- ego-veerkracht (stressresistentie);
- bovengemiddelde intelligentie;
- aantrekkelijk uiterlijk;
- makkelijk temperament;
- goede interpersoonlijke vaardigheden (sociale competentie);
- steun van een volwassene die voor de jeugdige belangrijk is;
- bereidheid en vermogen om te veranderen.
3. Wat zijn de opvoedingscapaciteiten van de ouders?
Ook de opvoedingscapaciteiten van ouders zijn van belang. Daarbij gaat het om het vermogen
van ouders om adequaat in te gaan op de ontwikkelingsbehoeften van hun kind, en om hun
vermogen zich aan de veranderende behoeften van hun kind aan te passen. Dit kan beschreven
worden in termen van:
-	de manier waarop zij op hun kind, zijn gedrag en behoeften reageren en waar zij problemen
bij ervaren;
- het effect dat de jeugdige op hen heeft;
- de kwaliteit van de ouder-kindrelatie;
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- hun begrip van de ontwikkelingsbehoeften en ontwikkeling van hun kind;
-	hun begrip van opvoedingsvaardigheden en het belang daarvan voor de ontwikkeling van
een jeugdige;
-	hun vermogen anders op hun kind te reageren als hun kind andere ontwikkelingsbehoeften
krijgt.
Het Framework (Department of Health, 2000) noemt zes dimensies waarop de
opvoedingscapaciteiten van ouders in kaart kunnen worden gebracht. Het gaat daarbij niet
alleen om wat ouders weten en kunnen, maar ook (vooral) om de manier waarop zij dit in de
praktijk laten zien. Een professional moet informatie over deze dimensies verzamelen om een
beslissing over de noodzaak van een uithuisplaatsing te kunnen nemen.
Tabel 2. Informatie verzamelen over de opvoedingscapaciteiten van ouders (Department of Health, 2000)
Opvoedingscapaciteiten ouders
Basale verzorging
- voorzien in fysieke behoeften van de jeugdige (voeding, hygiëne, onderdak);
-	zorgdragen voor goede gezondheidszorg (bijvoorbeeld bezoek aan huisarts en tandarts,
deelname aan vaccinatieprogramma, specialistische hulp).
Garanderen veiligheid
- bieden van een veilige leefomgeving;
- bieden van bescherming tegen mensen die mogelijk gevaar opleveren;
- voldoende toezicht houden;
- weerbaar maken: bespreken hoe om te gaan met risicovolle situaties.
Emotionele warmte
-

waardering en respect tonen voor de jeugdige;
empathie en begrip tonen voor de jeugdige;
sensitief en responsief reageren op de behoeften van de jeugdige;
betrokken zijn bij (activiteiten van) de jeugdige, hem steunen en aan activiteiten meedoen.

Stimuleren
- bevorderen van de cognitieve ontwikkeling door aanmoediging, communicatie en stimulatie;
- voorzien in leermogelijkheden en sociale participatie;
- zorgen voor en ondersteunen van onderwijs en succeservaringen;
Regels en grenzen
-

stellen van heldere, realistische grenzen, regels en verwachtingen;
regulering van gedrag en emoties van de jeugdige (leren omgaan met frustraties);
omgaan met conflicten;
passende verantwoordelijkheden geven.

Stabiliteit
- structuur, stabiliteit en continuïteit in opvoeding en verzorging bieden;
- voorspelbaar zijn in reacties;
- fysiek en psychisch beschikbaar zijn (geldt voor minimaal een vaste opvoeder).
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4. Welke risico- en beschermende factoren beïnvloeden de opvoedingscapaciteiten van de
ouders?
Kenmerken van de ouders die van invloed zijn op hun vermogen een adequate
opvoedingsomgeving te bieden, zijn (Ten Berge et al., 2014):
- middelenmisbruik/verslavingsproblematiek;
- psychische/psychiatrische problematiek;
- ziekte of een lichamelijke beperking;
- een verstandelijke beperking;
- gebrek aan gevoel van verantwoordelijkheid of aan medewerking;
-	een problematische partnerrelatie, o.a. veel conflicten, huiselijk geweld en instabiliteit in
relaties (veel wisselende relaties);
-	fysiek/emotioneel niet beschikbaar zijn voor de jeugdige, bijvoorbeeld omdat de ouder in
beslag wordt genomen door eigen problematiek of door ziekte (langdurige opname, fysieke
beperkingen);
- op jonge leeftijd (jonger dan achttien jaar) ouder geworden;
-	zelf slachtoffer van kindermishandeling en/of heeft eerder geweld gebruikt tegen personen.
Benadrukt moet worden dat de professional altijd moet onderzoeken in hoeverre deze
kenmerken van invloed zijn op het opvoedend handelen van de ouders. Het zijn immers
risicofactoren: ze vergroten de kans op uithuisplaatsing, maar dat wil niet zeggen dat
uithuisplaatsing altijd noodzakelijk is.
Beschermende factoren zijn factoren die ouders een zekere mate van veerkracht geven, ook
wanneer zij met veel problemen kampen. In de literatuur worden de volgende beschermende
factoren genoemd (Ten Berge et al., 2014):
- een gevoel van competentie, draagkracht;
- een positief zelfbeeld;
- een ondersteunende partner;
- kan eigen jeugdervaringen hanteren;
- positieve jeugdervaringen;
- kan steun vragen/profiteren van steun;
- emotionele beschikbaarheid;
- flexibiliteit;
- bereidheid en vermogen om te veranderen.
Naarmate er meer risicofactoren en minder beschermende factoren in een gezin zijn, zullen
ouders minder goed een verzorgings- en opvoedingssituatie kunnen bieden die nodig is voor
een evenwichtige ontwikkeling van de jeugdige. Ook niet als zij daarbij steun vanuit hun sociaal
netwerk of professionele hulp krijgen.
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Kernoordeel 2: is de balans tussen opvoedingscapaciteiten en ontwikkelingsbehoeften
afhankelijk van belangrijke gezins- en omgevingsfactoren?
Het verzorgen en opvoeden van jeugdigen gebeurt niet in een vacuüm. Factoren in het gezin en
de omgeving hebben een belangrijke invloed op het functioneren van de jeugdige en de ouders.
Gezins- en omgevingsfactoren kunnen zowel een stabiliserende als een destabiliserende
functie hebben als het gaat om de balans tussen de opvoedingscapaciteiten van de ouders en
ontwikkelingsbehoeften van de jeugdige. Met een stabiliserende functie wordt bedoeld dat het
gezin ondanks veel of ernstige problemen toch nog kan functioneren. Een betrokken en actief
sociaal netwerk kan bijvoorbeeld een stabiliserende functie hebben. Op zulke stabiliserende
factoren dient de professional te letten als hij uithuisplaatsing overweegt. Het kan namelijk
nodig zijn om interventies in te zetten zodat deze stabiliserende factoren stand kunnen houden.
Interventies kunnen ook nodig zijn als destabiliserende factoren de balans tussen
opvoedingscapaciteiten en ontwikkelingsbehoeften dreigen te verstoren. Destabiliserende
factoren zijn bijvoorbeeld (Ten Berge et al., 2014):
- een eenoudergezin, stiefgezin, groot gezin;
- veel conflicten;
- huiselijk geweld;
- een instabiel, ongeregeld leven;
- materiële/financiële problemen (werkloosheid, huisvesting);
- ingrijpende levensgebeurtenissen;
- een sociaal isolement/sociaal conflict.
Door ingrijpen kan dan mogelijk worden voorkomen dat de balans verstoord raakt en een
uithuisplaatsing nodig wordt.
Het Framework (Department of Health, 2000) noemt zeven dimensies met betrekking tot het
gezin en de omgeving. Een professional moet informatie over deze dimensies verzamelen om
een beslissing over de noodzaak van een uithuisplaatsing te kunnen nemen.
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Tabel 3. Informatie verzamelen over gezins- en omgevingsfactoren (Department of Health, 2000)
Gezins- en omgevingsfactoren
1.	
Gezinsgeschiedenis en functioneren: wie maken er deel uit van het huishouden? Hoe is
hun relatie met de jeugdige? Hebben zich hierin belangrijke veranderingen voorgedaan?
Welke ervaringen uit de kindertijd dragen de ouders met zich mee? Hebben zich belangrijke
gebeurtenissen voorgedaan? Hoe functioneert het gezin (denk ook aan de relatie met
broers en zussen en de invloed op de jeugdige daarvan)? Wat zijn sterke en minder sterke
eigenschappen van de ouders? Welke moeilijkheden ervaren zij? Hoe is de relatie tussen
(gescheiden) ouders?
2.	
Familie: wie zijn deel van de bredere familie? Wie zijn daarin afwezig? Hoe zijn de relaties met
de bredere familie? Welke impact heeft de familie op de jeugdige en het gezin?
3.	
Woning: zijn in de accommodatie basisfaciliteiten aanwezig? En voorzieningen die passen bij
de leeftijd en de ontwikkeling van de jeugdige en andere huisgenoten? Denk aan interieur en
exterieur van het huis en directe omgeving, inclusief de aanwezigheid van gas, water, elektra,
kookfaciliteiten, slaapruimte, netheid, hygiëne en veiligheid en de invloed daarvan op het
opvoeden van de jeugdige.
4.	
Werk: wie werkt, wat voor werkpatroon heeft diegene en wat is het effect daarvan op de
jeugdige? Zijn daarin belangrijke veranderingen geweest (denk aan werkloosheid)?
5.	
Inkomsten: is er voldoende geld om in de behoeften van de jeugdige en het gezin te
voorzien?
6.	
Sociale integratie van het gezin: in welke mate is het gezin geïntegreerd of geïsoleerd?
Hoe zien de peergroepen, vriendschappen en sociale netwerk van zowel jeugdige als ouders
eruit? Welk belang hechten ze eraan?
7.	
Gemeenschapsbronnen: welke faciliteiten en diensten zijn er in de buurt? Denk aan
universele diensten van primaire gezondheidszorg, dagopvang en scholen, transport,
winkels, vrijetijdsactiviteiten en plekken voor religieuze samenkomsten. Het gaat om zowel
de beschikbaarheid als het niveau van de voorzieningen en de invloed daarvan op het gezin.
Kernoordeel 3: zijn de opvoedingscapaciteiten en ontwikkelingsbehoeften met steun van
het sociaal netwerk voldoende in balans te brengen?
Hierbij gaat het er vooral om te beoordelen welke rol het sociale netwerk (familie, vrienden en
kennissen) in het gezin speelt of kan spelen. Het kan hier gaan om netwerk van de jeugdige
en/of zijn ouders. Het sociale netwerk kan voor ouders en jeugdigen een belangrijke bron van
praktische en emotionele steun zijn. Wanneer ouders en jeugdigen een beroep kunnen doen
op mensen in hun omgeving, loopt stress minder hoog op. Het sociale netwerk kan ook een rol
spelen in het waarborgen van de veiligheid van jeugdigen.
Vragen die aan ouders gesteld kunnen worden:
-	Welke mensen om jullie heen vinden het belangrijk dat het goed gaat met jullie en jullie kind?
- Bij wie kun je terecht voor praktische hulp, informatie en advies, troost en steun?
- Wie kan je helpen om… (concreet in te vullen afhankelijk van de problemen of doelen)?
- Hoe kun je deze persoon/personen vragen om je hierbij te helpen?
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Om te beoordelen wat personen uit het netwerk kunnen betekenen, inventariseren hulpverlener
en gezin:
- Welke mensen reageren op verzoeken om hulp of ondersteuning;
- Welke mensen daadwerkelijk en effectief hulp en ondersteuning bieden;
- Welke mensen toegankelijk zijn;
- Welke mensen afspraken nakomen.
Vergelijkbare vragen kunnen aan jeugdigen gesteld worden. Het is belangrijk niet alleen te kijken
of ouders en jeugdige mensen om zich heen hebben, maar ook goed te kijken naar de kwaliteit
van de steun die geboden wordt of kan worden.
Kernoordeel 4: zijn de opvoedingscapaciteiten en ontwikkelingsbehoeften met hulp
binnen een half jaar of een jaar voldoende in balans te brengen?
Hierbij gaat het er met name om te beoordelen of er iets aan de opvoedingssituatie veranderd
kan worden. Dit is van belang voor de beslissing of een interventie thuis ter voorkoming van een
uithuisplaatsing nog zin heeft, of dat de hulpverlener moet overgaan tot een uithuisplaatsing.
De vraag is hierbij: In hoeverre kunnen (veranderingsmogelijkheden) en willen (veranderings
bereidheid) ouders en jeugdige binnen een aanvaardbare termijn veranderen, zodat de jeugdige
veilig kan opgroeien en zich optimaal kan ontwikkelen? Om deze vraag te beantwoorden is het
van belang informatie te verzamelen over de effecten van eerdere hulp en eerder genomen
maatregelen. Ook de werkbaarheid van de situatie in het gezin moet geïnventariseerd worden.
Met ‘werkbaarheid’ wordt enerzijds de veiligheid van de opvoedingssituatie voor de jeugdige
(denk aan kindermishandeling) bedoeld, en anderzijds de motivatie en vaardigheden van ouders
en jeugdige om problemen aan te pakken en profijt van de hulp te hebben. Voor jeugdigen is
een veilige plek om te wonen een voorwaarde voor de hulp: zonder een veilige plek kan er niet
gewerkt worden aan de problemen.
Een reden om tot uithuisplaatsing over te gaan kan zijn dat:
- Eerdere hulp tekort is geschoten;
-	Een jeugdige eerder al uit huis geplaatst was (mits een nieuwe uithuisplaatsing weer nodig
is in het belang van de verzorging en opvoeding van de jeugdige of tot onderzoek van zijn
geestelijke of lichamelijke gesteldheid);
-	De verwachting bestaat dat ambulante hulp onvoldoende verandering brengt, waardoor
gevaar voor de veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige blijft bestaan;
-	Ouders niet bereid zijn mee te werken of niet laten zien dat ze zich verantwoordelijk voelen
voor de situatie;
-	De niet-mishandelende ouder niet in staat is om grenzen te stellen aan de pleger, en dus niet
in staat is de jeugdige te beschermen.
Veranderingsmogelijkheden
Of ouders in staat zijn om blijvend veranderingen te realiseren, hangt onder meer af van hun
functioneren als persoon en zijn mogelijkheden om zich te kunnen richten op de jeugdige en
Let op: lees hier de toelichting over de aanvaardbare termijnen.
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diens behoeften. Of een jeugdige in staat is om blijvend veranderingen te realiseren, hangt
onder meer af van het inzicht dat hij heeft in zijn eigen functioneren. Vragen die de professional
zich bijvoorbeeld kan stellen zijn:
-	Begrijpen, herkennen en erkennen de ouders de aard en ernst van de opvoedingsproblemen,
persoonlijke problemen en andere factoren die bedreigend zijn voor de jeugdige?
-	Begrijpen, herkennen en erkennen de ouders de gevolgen van de opvoedingsproblemen
voor de jeugdige op korte en/of lange termijn (bijv. de schade die bij de jeugdige is of dreigt te
ontstaan door de kindermishandeling)? Nemen zij daar ook verantwoordelijkheid voor?
-	Zijn er persoonlijke problemen of beperkingen bij de ouders die de kans op verbetering verkleinen?
-	Begrijpt, herkent en erkent de jeugdige welke problemen hij heeft en welke invloed die
hebben op zijn omgeving? En neemt hij daar verantwoordelijkheid voor?
-	Zijn er persoonlijke problemen of beperkingen bij de jeugdige die de kans op verbetering
verkleinen?
-	Hebben ouders en jeugdige van eerdere hulp (blijvend) geprofiteerd? Werkten ze mee aan de
geboden hulp?
Ouders of jeugdigen die kampen met ernstige problemen (zoals ernstige psychiatrische
problemen, ernstige verslavingsproblemen of een verstandelijke beperking) hebben vaak
een beperkte mogelijkheid tot leren en veranderen. Veranderingsmogelijkheden of –
onmogelijkheden kunnen ook blijken uit de resultaten van eerdere hulp en het al dan niet
tot stand komen van een samenwerkingsrelatie met het gezin. Aanwijzingen voor gebrekkige
veranderingsmogelijkheden zijn dat er veel eerdere hulp is geboden zonder blijvend effect, of
dat ouders herhaaldelijk niet reageren op afspraken of niet op komen dagen.
Veranderingsbereidheid
Nu zijn gezinnen bij de start van de hulpverlening niet altijd bereid om te veranderen. Zeker niet
als anderen zich zorgen maken over mogelijke onveiligheid in hun gezin. Veranderingsbereidheid
blijkt uit uitspraken die ouders en jeugdige doen. Vier typen uitspraken geven aan dat ouders en
jeugdige bereid zijn te veranderen (Miller & Rollnick, 2002):
-	Nadelen van de huidige situatie benoemen (bijvoorbeeld zorgen over de situatie);
-	Voordelen van verandering noemen;
-	Optimisme over verandering tonen (bijvoorbeeld vertrouwen in eigen
veranderingsmogelijkheden);
-	Intentie om te veranderen tonen (bijvoorbeeld verlangen om te veranderen).
Het ontbreken van veranderingsbereidheid blijkt hieruit:
-	Ouders of jeugdige willen geen bemoeienis van hulpverleners (meer);
-	Ouders of jeugdige wijzen een noodzakelijk geacht hulpaanbod af;
-	Ouders of jeugdige weigeren om te veranderen, bijvoorbeeld door aangeleerde vaardigheden
niet in praktijk te brengen.
Het feit dat een ouder of jeugdige hulp weigert of afbreekt, wil overigens niet zeggen dat hij niet
gemotiveerd is. Er kan ook iets anders achter zitten, zoals ontevredenheid met de geboden hulp
of hulpverlener. De reden van de weigering moet daarom altijd achterhaald worden.
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Bereidheid om te veranderen is ook geen vaststaand gegeven. Bereidheid tot verandering kan
tijdens het hulpverleningsproces in positieve of negatieve zin veranderen. Weerstand tijdens de
interventie kan bijvoorbeeld een signaal zijn dat de professional te hard van stapel loopt. Het is
ook mogelijk dat ouders of jeugdigen wel willen veranderen, maar het idee hebben dat ze het
niet kunnen en zich daardoor verzetten tegen een interventievoorstel van de hulpverlener. De
professional doet er goed aan dit zorgvuldig uit te vragen. Door specifieke gesprekstechnieken
uit de motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte therapie in te zetten kan de
professional veranderingsbereidheid stimuleren. Zulke technieken kunnen ouders en jeugdigen
helpen om zich open te stellen voor de interventie, en wellicht ook om factoren te ontdekken die
hen juist belemmeren om te veranderen.
Kernoordeel 5 (bij een dreigende uithuisplaatsing): is uithuisplaatsing nog te voorkomen
met een gerichte interventie?
In situaties waarin sprake is van een ernstig verstoorde balans tussen opvoedingscapaciteiten
en ontwikkelingsbehoeften, moet de hulpverlener altijd nagaan of een uithuisplaatsing nog
te voorkomen is met intensieve hulp. Een uithuisplaatsing is namelijk een laatste redmiddel.
Voordat de hulpverlener overgaat tot een uithuisplaatsing, moet zorgvuldig afgewogen zijn of
alle mogelijkheden voor hulp en ondersteuning zijn benut. Hulpverleners dienen dus goed op de
hoogte te zijn van interventies die uithuisplaatsing kunnen voorkomen (zie hoofdstuk 3).
Termijn voor besluitvorming: Binnen welke termijn moeten jeugdige, ouders en omgeving weten
wat het toekomstperspectief is?
Wanneer de balans tussen opvoedingscapaciteiten en ontwikkelingsbehoeften ernstig
verstoord is, is langdurige ambulante hulp zonder zichtbare verbetering onwenselijk, omdat
het risico bestaat dat de ontwikkeling van de jeugdige stagneert. Het is daarom aan te
bevelen een duidelijk moment te bepalen waarop de resultaten van de hulp geëvalueerd
zullen worden. Tegen die tijd moet er dus een duidelijke verbetering in de balans tussen
opvoedingscapaciteiten en ontwikkelingsbehoeften zichtbaar zijn.
Van den Bergh en Weterings (2007) noemen een termijn van maximaal een half jaar voor
gezinnen met langdurige (langer dan een half jaar) problemen. Als intensieve hulp gedurende dit
half jaar tot onvoldoende resultaat leidt, dan volgt een kortdurende uithuisplaatsing.
Door wachtlijsten bij jeugdhulpaanbieders kan het gebeuren dat intensieve hulp niet tijdig op
gang komt7. In zo’n geval is het goed om naar alternatief aanbod te zoeken, en kan het nodig
zijn om de termijn voor evaluatie te verlengen. Ook moet regelmatig worden ingeschat of
de veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige niet te veel in het geding komt, als niet direct
intensieve hulp kan worden ingezet.
7 Dat hulp niet direct op gang komt, mag alleen in zeldzame gevallen gebeuren. Het gaat hier over zeer ernstige
problematiek. Het is niet verantwoord om in deze situaties lang te wachten met het inzetten van hulp. Indien deze
situatie structureel is, dan moet via de werkgever dit vraagstuk bij de gemeente, vanaf 2015 verantwoordelijk voor een
toereikend aanbod, aangekaart worden met als doel een structurele verbetering in het aanbod te bewerkstelligen.
Let op: lees hier de toelichting over de aanvaardbare termijnen.
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Figuur 4. Overwegen waar de jeugdige het best geplaatst kan worden
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2.2.2. Welke afwegingen en criteria zijn van belang om te beslissen waar een jeugdige het
beste geplaatst kan worden?
Een jeugdige wordt bij voorkeur in een gezin geplaatst, dat wil zeggen: in een (netwerk-)
pleeggezin of een gezinshuis. Een zo normaal mogelijke opvoedingssituatie biedt namelijk de
meeste kans op een gezonde ontwikkeling.
Het is alleen niet altijd mogelijk om een jeugdige in een gezin te plaatsen. Vooral wanneer een
jeugdige ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen heeft, kan plaatsing in een residentiële
woon- of behandelgroep nodig zijn. Dit zou echter de laatste optie moeten zijn. Idealiter
verblijven jeugdigen maar even in een residentiële instelling, en wordt binnen de instelling
gewerkt aan terugplaatsing dan wel langdurige uithuisplaatsing in een vervangend gezin.
Om te beslissen waar een jeugdige het beste geplaatst kan worden, dient een hulpverlener
zichzelf de volgende vragen te stellen (zie figuur 4):
1. Heeft de jeugdige gedrags- of ontwikkelingsproblemen?
2. Zijn de gedragsproblemen ernstig?
3. Kan de jeugdige naar verwachting functioneren in een gezinssetting?
4.	Is er in het sociaal netwerk een gezin beschikbaar dat de jeugdige voldoende veiligheid kan
bieden en waarvan de mogelijke pleegouders voldoende pedagogisch zijn toegerust?
5.	Zijn de opvoedingscapaciteiten van de ouders en de ontwikkelingsbehoeften van de
jeugdige op aanvaardbare termijn voldoende in balans te brengen?


Wanneer tot een uithuisplaatsing is besloten, is de vraag op welke plek een jeugdige het beste
geplaatst kan worden. Globaal zijn er drie mogelijkheden: een (netwerk-) pleeggezin, een
gezinshuis of een residentiële woon- of behandelgroep.
In deze richtlijn gaan we slechts globaal hierop in. De matching van een jeugdige met een
specifiek pleeggezin, gezinshuis of een specifieke woon- of behandelgroep komt in deze
richtlijn niet aan bod. Daarvoor verwijzen we naar de Richtlijn Residentiële jeugdhulp voor
jeugdhulp en jeugdbescherming (De Lange et al., 2015) en de Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en
jeugdbescherming (De Baat et al., 2015). Het verdient sterk de voorkeur om beslissingen over het
type plaatsing te baseren op inhoudelijke overwegingen.
Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een toereikend aanbod van
jeugdhulp. Slechts in uitzonderingsgevallen zou de jeugdprofessional moeten instemmen met
mogelijke praktische overwegingen die ook een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld omdat er
geen geschikt pleeggezin beschikbaar is, of omdat ouders en/of jeugdige niet meewerken aan
plaatsing in een bepaalde zorgvorm. Als er sprake is van een jeugdbeschermingsmaatregel of
een maatregel van de jeugdreclassering met een rechterlijke beslissing tot plaatsing, dan is de
gemeente gehouden het aangewezen aanbod te realiseren. Hierover maakt de gecertificeerde
instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering afspraken met de gemeente waarin de
jeugdige woont.
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Pleegzorg
Een pleeggezin biedt opvang aan één of meer jeugdigen die tijdelijk of blijvend niet thuis kunnen
wonen. Vrijwel alle jeugdigen hebben gedrags- of ontwikkelingsproblemen op het moment dat
zij in een pleeggezin worden geplaatst (Weterings, 1998).
Dit vraagt van pleegouders – of ze nu bekend zijn met het gezin waaruit de jeugdige komt of
niet – extra opvoedingsvaardigheden. Pleegouders moeten het gezinsfunctioneren kunnen
aanpassen aan de behoeften van de jeugdige zonder dat de normale gang van zaken in
het gezin volledig ontwricht raakt. Wanneer een jeugdige te veel aanpassing vraagt van het
pleeggezin, is de kans groot dat de emotionele en gedragsproblemen van de jeugdige toenemen
en/of dat de plaatsing voortijdig beëindigd moet worden vanwege problemen in het pleeggezin.
Onderzoek (De Baat & Bartelink, 2012) is tegenstrijdig over de vraag of een jeugdige beter
af is in een netwerkpleeggezin of een bestandspleeggezin. Een netwerkpleeggezin is een
gezin dat deel uitmaakt van het sociale netwerk van het gezin waar de jeugdige uitkomt. Een
bestandspleeggezin is een gezin dat bekend is bij de pleegzorginstelling. Er kunnen zowel
voor- als nadelen aan een netwerkpleeggezin kleven. Een voordeel kan zijn dat de jeugdige het
netwerkpleeggezin al kent. Een nadeel kan zijn dat het netwerkpleeggezin betrokken is of raakt
bij de conflicten of problemen in het gezin van herkomst, waardoor de jeugdige in de knel komt.
Onderzoek laat geen duidelijke verschillen in uitkomsten voor de jeugdige zien. Bij de keuze
voor een netwerkpleeggezin zal een goede analyse gemaakt moeten worden van de aard van
de relatie tussen ouders en pleegouders. Tijdens de plaatsing zal men extra aandacht moeten
besteden aan deze relatie mochten er problemen rijzen.
Gezinshuis
Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van professionele hulpverlening. In een gezinshuis
woont een aantal jeugdigen, meestal drie tot zes, samen met de gezinshuisouders.
Gezinshuisouders, meestal een echtpaar en opgeleid als hulpverlener, bieden een zo normaal
mogelijk gezinsklimaat.
In een gezinshuis kunnen jeugdigen terecht die extra zorg en aandacht nodig hebben vanwege
ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Gezinshuisouders zijn in staat de structuur en
zorg te bieden die deze jeugdigen nodig hebben.
Residentiële woon- of behandelgroep
Residentiële zorg omvat uiteenlopende typen zorg voor jeugdigen, waarbij de jeugdige verblijft in
een tehuis of instelling. De residentiële zorg kan een vervangende woonplek (woongroep) bieden
of een plek zijn waar de jeugdige een behandeling voor zijn problemen krijgt (behandelgroep).
Vaak is het onderscheid tussen een woongroep en een behandelgroep niet zo duidelijk.
Een residentiële plaatsing is met name nodig voor jeugdigen met ernstige gedrags- en
ontwikkelingsproblemen die op dit moment niet in staat zijn om in een gezinssituatie te
functioneren. Soms worden jeugdigen in een residentiële instelling geplaatst omdat ouders en/
of jeugdige zelf niet instemmen met een pleegzorgplaatsing.
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Kan het kind of de jongere teruggeplaatst worden? Lees ook § 2.2.3 van de richtlijn.

Jeugdige is uit huis geplaatst
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Let op: lees hier de toelichting over de aanvaardbare termijnen.
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Figuur 5. Afwegingen bij een terugplaatsing van de jeugdige
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Let op: lees hier de toelichting over de aanvaardbare termijnen.
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2.2.3. Welke afwegingen en criteria zijn van belang om te beslissen of een terugplaatsing
mogelijk is?
Artikel 25 IVRK geeft de jeugdige (en zijn ouders) recht op een regelmatige evaluatie van de
plaatsing. Plaatsingen waarin onduidelijk is wanneer vervolgbeslissingen genomen zullen
worden, zijn daarmee onmogelijk.
Om te beslissen of terugplaatsing mogelijk is, stelt een hulpverlener zich de volgende vragen
(kernoordelen):
1.	Is de balans tussen de opvoedingscapaciteiten van de ouders en de ontwikkelingsbehoeften
van de jeugdige voldoende hersteld?
2.	Is de balans tussen de opvoedingscapaciteiten van de ouders en ontwikkelingsbehoeften
van de jeugdige met de huidige hulp en het huidige type plaatsing

binnen een half jaar of

een jaar voldoende te herstellen?
3.	Is de balans tussen de opvoedingscapaciteiten van de ouders en ontwikkelingsbehoeften
van de jeugdige met andere hulp of een ander type plaatsing

binnen een half jaar of een

jaar voldoende te herstellen?
Bij de beoordeling van de bovenstaande vragen spelen feitelijk dezelfde aandachtspunten
een rol als bij de beslissing tot uithuisplaatsing. De professional dient dus na te gaan 1) of er
verbetering zichtbaar is in de balans tussen opvoedingscapaciteiten en ontwikkelingsbehoeften,
en 2) of er een opvoedingssituatie is te creëren die goed genoeg is voor de jeugdige. Voor
informatie over ontwikkelingsbehoeften en opvoedingscapaciteiten verwijzen we naar de
uitwerking van paragraaf 2.2.1.
Een evaluatie van de geboden hulp (uithuisplaatsing + andere interventies) speelt een
belangrijke rol in de beslissing over terugplaatsing. De volgende vragen zijn daarbij van belang:
- Wat waren de redenen voor uithuisplaatsing?
- Zijn de doelen met betrekking tot ouders en jeugdige bereikt?
-	Zijn de doelen met betrekking tot ouders en jeugdige

binnen een half jaar of een jaar

bereikbaar?
- Is de huidige hulp en het huidige type plaatsing geschikt om de doelen te bereiken?
Aanvullend is van belang af te wegen:
1. Hoe de relatie tussen ouders en kind is;
2. Hoe een bezoekregeling tussen ouders en jeugdige verloopt;
3. Hoe de relatie tussen de jeugdige en pleegouders of gezinshuisouders is;
4. In hoeverre ouders en jeugdige gereed zijn voor terugplaatsing;
5.	Of er een ondersteunend sociaal netwerk voor ouders en jeugdige is (Sen & Broadhurst, 2011);
6.	In hoeverre de uithuisplaatsing de balans tussen draagkracht en draaglast van ouders heeft
verbeterd en in hoeverre een terugplaatsing deze weer negatief zou kunnen beïnvloeden.
Wanneer

binnen een half jaar of een jaar (afhankelijk van de leeftijd van jeugdige) geen

vooruitgang bij ouders en jeugdige te zien is en verandering ook niet verwacht wordt met
Let op: lees hier de toelichting over de aanvaardbare termijnen.
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de inzet van andere interventies, is terugplaatsing niet meer aan de orde. In dat geval
moet dus langdurige uithuisplaatsing (al dan niet in combinatie met een verderstrekkende
jeugdbeschermingsmaatregel) overwogen worden.
Termijn voor besluitvorming: wanneer is terugplaatsing nog verantwoord, gezien de leeftijd
van de jeugdige en de duur van de uithuisplaatsing?
Van den Bergh en Weterings (2007) noemen de volgende termijnen om te beslissen over
terugplaatsing:
1.	
Een kind in de leeftijd van nul tot vijf jaar wordt maximaal een half jaar uit huis geplaatst. In deze
periode is er intensief contact tussen ouder en kind waarin gestructureerd wordt geobserveerd
hoe het kind op zijn ouders reageert en in hoeverre ouders nieuwe opvoedingsvaardigheden
weten toe te passen. Bij vooruitgang kan terugplaatsing gepland worden.
2.	
Jeugdigen boven de vijf jaar worden maximaal een jaar uit huisgeplaatst. In deze periode is er
intensief contact tussen ouder en jeugdige waarin gestructureerd wordt geobserveerd hoe
de jeugdige op zijn ouders reageert en in hoeverre ouders nieuwe opvoedingsvaardigheden
weten toe te passen. Bij vooruitgang kan terugplaatsing gepland worden.
3.	Wanneer in de periode van een half jaar of een jaar blijkt dat de ouders niet voldoende
opvoedingscapaciteiten ontwikkelen of de relatie te weinig verbetert om van een
hechtings- en opvoedingsrelatie te spreken, dan is terugplaatsing niet in het belang van de
ontwikkeling van de jeugdige. De jeugdige wordt dan permanent uit huis geplaatst en krijgt
de gelegenheid om een hechtingsrelatie aan te gaan met pleegouders of gezinshuisouders
waar hij in principe tot zijn volwassenheid woont.
2.2.4. Wat is aan te bevelen bij het gezamenlijk uit huis plaatsen van broers en zussen?
Het lijkt voor jeugdigen het beste wanneer zij ergens samen met hun broers en zussen geplaatst
worden (Washington, 2007; Sen & Broadhurst, 2011; Hegar & Rosenthal, 2011). Toch kunnen
er redenen zijn waarom jeugdigen niet samen met hun broers en zussen in een pleeggezin of
gezinshuis geplaatst kunnen worden. Bijvoorbeeld:
- Er is geen pleeggezin beschikbaar dat meerdere jeugdigen tegelijk kan opvangen;
- Een of meerdere jeugdigen heeft/hebben specialistische zorg of behandeling nodig;
-	Een van de jeugdigen heeft gedragsproblemen, waardoor hij een bedreiging vormt voor het
welzijn of de ontwikkeling van zijn broer(s) of zus(sen);
- Broer(s) en zus(sen) hebben veel conflicten;
- Er is (een vermoeden van) seksueel misbruik tussen de jeugdigen onderling.
Er is in de praktijk geen overeenstemming over de vraag of broers en zussen het beste wel of
niet gezamenlijk geplaatst kunnen worden wanneer een van de jeugdigen een ouderrol op zich
heeft genomen (parentificatie). De werkgroep is van mening dat een jeugdige niet gestraft moet
worden voor de rol die hij op zich heeft genomen om te compenseren voor onvermogen van zijn
ouders. De werkgroep vindt dat deze jeugdigen gezamenlijk geplaatst moeten worden, maar
dat goede begeleiding van de jeugdige nodig is zodat hij de ouderrol kan neerleggen en weer
kind kan zijn. Het kan nodig zijn pleegouders expliciet hierbij te begeleiden, zodat zij de jeugdige
hierin kunnen helpen.
Let op: lees hier de toelichting over de aanvaardbare termijnen.
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2.3 Welke rol mogen en kunnen ouders en jeugdige spelen in de
besluitvorming over uithuisplaatsing en terugplaatsing?
Het IVRK stelt dat elke jeugdige het recht heeft zijn mening te geven over alle zaken die hem
betreffen, waarbij er een passend belang moet worden gehecht aan die mening. De Wet op de
Jeugdzorg differentieert de wijze waarop jeugdigen bij de besluitvorming betrokken zijn naar
leeftijd. Het IVRK is echter leidend, dus elke jeugdige heeft het recht zijn mening te geven en
gehoord te worden, ongeacht zijn leeftijd.
Is een jeugdige jonger dan zestien jaar, dan hebben ouders recht op informatie, recht op inzage
en recht om hun mening te geven. Voor de behandeling van jeugdigen tussen twaalf en zestien
jaar is zowel instemming van de ouders als de jeugdige nodig.
Gezamenlijke besluitvorming blijkt bij volwassenen een gunstige uitwerking te hebben op
de acceptatie van een bewezen effectieve behandeling en op therapietrouw. Hierdoor zijn
de effecten van de behandeling groter (Joosten et al., 2008; Poston & Hanson, 2010; Swift &
Callahan, 2009).
Ouders willen graag betrokken zijn bij de besluitvorming. Ze vinden het belangrijk dat de
hulpverlener informatie geeft over alle mogelijke behandelvormen. Ze willen graag beslissen in
dialoog, maar dat betekent niet altijd dat zij de definitieve knoop willen doorhakken. Hun eigen
bijdrage zien zij vooral gelegen in het delen van de ervaringen die zij met (het gedrag van) de
jeugdige hebben (Fiks et al., 2011).
Om ouders te betrekken bij de besluitvorming bevelen Romanelli en collega’s (2009) aan om
goed getrainde mentoren in te zetten die zelf als ouders te maken hebben gehad met de
uithuisplaatsing van hun kind. Daarnaast dienen ouders duidelijke uitleg te krijgen over de
uithuisplaatsing, en over hun rechten en verantwoordelijkheden, en wordt regelmatig gecheckt of
ouders deze uitleg begrijpen.
Ook wordt aanbevolen om hulpverleners te trainen in strategieën waarmee zij gezinnen kunnen
betrekken bij het besluitvormingsproces. Zulke strategieën zijn bijvoorbeeld motiverende
gespreksvoering, Relationele gezinstherapie en family group conferences (Romanelli et al., 2009).
In de jeugdbescherming blijkt participatie van jeugdige in het besluitvormingsproces hun
veiligheid en welzijn te vergroten (Vis, Strandbu, Holtan, & Thomas, 2011). Jeugdigen denken heel
verschillend over de mate waarin zij willen participeren in de besluitvorming. Zij willen vooral
inspraak hebben in kleine alledaagse beslissingen over hun zorg en behandeling. Over meer
serieuze beslissingen ten aanzien van behandeling zijn de meningen verdeeld: sommigen laten
deze liever over aan hun ouders of professionals, terwijl anderen hierover willen meedenken en
meebeslissen (Coyne & Gallagher, 2011; Knopf, Hornung, Slap, DeVellis, & Britto, 2008).
De wetenschappelijke literatuur laat het belang van beslissen in dialoog met ouders
en jeugdigen zien. Er is echter nauwelijks onderzoek gedaan naar de manier waarop
hulpverleners het beste samen met ouders en jeugdigen kunnen beslissen, en naar de
methoden en technieken die zij kunnen inzetten om gezinnen te activeren tot participatie in de
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besluitvorming. Op basis van theorie en onderzoek komen Bartelink, Ten Berge en Van Yperen
(2010) tot de conclusie dat er diverse mogelijke methoden zijn waarmee hulpverleners gezinnen
actief kunnen betrekken in de besluitvorming. Denk aan motiverende en oplossingsgerichte
gesprekstechnieken, Signs of Safety en de Eigen Kracht-conferentie/familienetwerkberaad.

2.4 Overige overwegingen
2.4.1 Besluitvorming
In de werkgroep is opgemerkt dat er bij de implementatie van de richtlijn aandacht geschonken
moet worden aan de vaardigheden die professionals nodig hebben om tot een zorgvuldige
beslissing te komen. Het gaat dan om gespreks- en observatievaardigheden, bewustwording
van en reflectie op eigen normen en waarden en die van de cliënt, het expliciet rapporteren
van gedragingen, het gebruik maken van hulpverleners die al in het gezin zitten (samenwerking
en informatie-uitwisseling), en het overzicht houden over het mogelijk hulpaanbod van
zorgaanbieders. In de samenwerking met andere hulpverleners helpt het om te vragen naar
expliciet en concreet gedrag in plaats van naar een stoornis of diagnose.
Jeugdprofessionals constateerden tijdens de proefimplementatie dat afwegingen om een
jeugdige uit huis te plaatsen niet alleen gebaseerd zijn op de situatie in het gezin, maar ook
op het alternatief dat geboden kan worden. Is een stabiel pleeggezin beschikbaar of staan
een jeugdige herhaaldelijk overplaatsingen te wachten? De professionals benadrukken dat
ze moeten kiezen uit twee kwaden die beide schadelijke gevolgen voor de jeugdige kunnen
hebben. De werkgroep is van mening dat een jeugdige bij (ernstige) fysieke onveiligheid
sowieso uit huis geplaatst dient te worden. De geconstateerde onveiligheid in de gezinssituatie
weegt zwaarder dan het risico van onveiligheid in de instelling en mogelijke instabiliteit in de
pleegzorgplaatsing. Wanneer de gezinssituatie veilig is en uithuisplaatsing plaatsvindt vanwege
bijvoorbeeld gedragsproblemen van de jeugdige, heeft het de voorkeur van de werkgroep om
de jeugdige thuis te laten blijven totdat een geschikte plaats beschikbaar is.
De werkgroepleden menen verder dat de genoemde termijn om te beslissen over
terugplaatsing niet aansluit bij wat er in de praktijk gebeurt. Jeugdigen worden regelmatig na
jarenlange uithuisplaatsing weer teruggeplaatst - soms met succes, maar vaak ook gevolgd
door een nieuwe uithuisplaatsing. Verder zijn er soms lange wachtlijsten voor een bepaald
zorgaanbod bij een bepaalde zorgaanbieder. Dit brengt de haalbaarheid van de termijnen al
in gevaar. De werkgroepleden zijn dan ook van mening dat het niet mogelijk is een termijn
te bepalen waarbinnen voldoende resultaat bereikt moet zijn met het oog op de beslissing
tot uithuisplaatsing dan wel terugplaatsing. Zij vinden het belangrijker doelgericht te werken
en gaandeweg te kijken of er verbetering is geboekt dan strikte termijnen te hanteren. De
belangrijkste afweging voor hen is of de situatie in het gezin goed genoeg is.
Het komt in de praktijk voor dat ouders zich sterk verzetten tegen een pleegzorgplaatsing en
de voorkeur geven aan plaatsing in een residentiële instelling. Dit is niet in het belang van de
ontwikkeling van de jeugdige. De werkgroep is van mening dat professionals hierover met
ouders in gesprek moeten gaan en moeten onderzoeken waarom de ouders zich verzetten
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tegen een pleegzorgplaatsing en of het mogelijk is hen te motiveren tot instemming met de
pleegzorgplaatsing.
2.4.2 De rol van jeugdigen en ouders bij de besluitvorming
De werkgroepleden vinden het essentieel dat ouders en jeugdigen actief betrokken zijn
bij de besluitvorming. Zij spreken van “ouders die de hulpverlener betrekken in plaats
van de hulpverlener die de ouders betrekt”. Daarmee bedoelen zij dat hulpverleners een
samenwerkingsrelatie met ouders en jeugdigen moeten aangaan en onderzoeken wat de
krachten en oplossingen van het gezin zelf zijn.
In de focusgroep is Signs of Safety expliciet genoemd, omdat deze methode het betrekken
van ouders en jeugdigen in de besluitvorming uitwerkt. Vanwege het gebrek aan kennis
over effecten en werkzame elementen van deze methode, is Signs of Safety echter niet in
de aanbevelingen opgenomen als methode om ouders en jeugdigen in de besluitvorming te
betrekken.
De werkgroepleden vinden het te ver gaan om van een jeugdige (als vuistregel onder de twaalf
jaar), te verwachten dat deze beslist over zijn eigen uithuisplaatsing. Dat is een te zware en
veelal onmogelijke verantwoordelijkheid. Die beslissing is uiteindelijk de verantwoordelijkheid
van volwassenen - de ouders in de eerste plaats. Maar dat wil niet zeggen dat de jeugdige hierin
niet kan meedenken. In de besluitvorming aangaande de uithuisplaatsing wordt aan de mening
van de jeugdige een passend belang gehecht, afhankelijk van zijn capaciteiten om zijn mening
op een redelijke en onafhankelijke manier kenbaar te maken. De jeugdprofessional moet hem
en zijn ouders duidelijk kunnen maken op welke wijze hiermee rekening is gehouden.
De werkgroepleden vragen zich verder af hoe hulpverleners toch in dialoog kunnen beslissen
wanneer ouders en/of jeugdige geen probleembesef of hulpvraag hebben. In de praktijk blijkt
het lastig om samen te beslissen over uithuisplaatsing en noodzakelijke hulp als hulpverleners
het met ouders en/of jeugdige nog niet eens zijn over de problemen en zorgen.
Bij een gedwongen uithuisplaatsing is het belangrijk dat ouders en jeugdige zoveel mogelijk
betrokken zijn bij het besluitvormingsproces, maar uiteindelijk is het de kinderrechter die beslist
of een jeugdige uit huis geplaatst wordt of niet en een machtiging uithuisplaatsing afgeeft.
De werkgroepleden zouden ook graag de rol en betrokkenheid van het sociale netwerk
terugzien in de aanbevelingen. Zij vinden dat de verantwoordelijkheid voor het aanpakken van
de problematiek bij het gezin hoort te blijven liggen. Professionals in de praktijk vullen daarop
aan – na de richtlijn in de proefimplementatie getest te hebben – dat bij een netwerkplaatsing
wel goed gekeken moet worden of aanvullende hulp nodig is, bijvoorbeeld vanwege conflicten
of verstoorde familierelaties in het netwerk.
In de huidige jeugdhulp en jeugdbescherming wordt nog geen gebruik gemaakt van
ervaringsdeskundigen om ouders te ondersteunen tijdens het proces van een uithuisplaatsing.
Hiervoor is in de huidige jeugdhulp en jeugdbescherming dan ook nog niets georganiseerd.
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Wellicht dat cliëntenraden hier het een en ander in kunnen betekenen of dat hulpverleners
ouders die het traject achter de rug hebben en waarvan zij de indruk hebben dat die ook met
afstand en positief kunnen terug kijken, kunnen benaderen om als ervaringsdeskundige naar
andere ouders op te treden. Interventies als Home-Start en Moeders Informeren Moeders
laten zien dat een ervaringsdeskundige waardevolle ondersteuning aan ouders kan bieden.
Voorwaarde daarvoor is wel dat deze ervaringsdeskundige met enige afstand naar zijn eigen
situatie kan kijken en daarnaast ondersteund en begeleid wordt vanuit de instelling.
2.4.3 Migrantengezinnen
Op basis van bevindingen van de klankbordgroep zijn enkele aandachtspunten voor het
omgaan met migrantengezinnen geformuleerd. In de omgang met migrantengezinnen is het
belangrijk rekening te houden met culturele verschillen. Uitgangspunt is dat zo veel mogelijk
rekening wordt gehouden met de culturele context, tenzij het gaat om gedragingen, waarden
en normen die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving. Wanneer de normen van de
hulpverlener overschreden worden, moet hij dat durven bespreken met de gezinsleden. De
jeugdprofessional heeft dus oog voor zijn eigen normen en waarden, maar staat ook open voor
de culturele achtergrond en normen en waarden van de ouders en de jeugdige. Hij realiseert
zich dat identiteit in andere culturen een andere betekenis heeft dan in de Nederlandse
cultuur. Gehoorzaamheid kan in andere culturen erg belangrijk zijn, net zoals zich conformeren
aan de groep. Initiatief nemen kan als brutaal worden gezien. De hulpverlener beseft dat
migrantenouders kunnen vinden dat hun kind zich te westers opstelt en kan bespreekbaar
maken hoe mensen uit de Nederlandse cultuur daar tegenaan kijken.
De jeugdprofessional realiseert zich ook dat geweld in de opvoeding in Nederland verboden is.
In sommige andere culturen wordt geweld als onderdeel van de opvoeding geaccepteerd. De
jeugdprofessional zal daar duidelijke grenzen moeten stellen aan acceptabel en onacceptabel
gedrag van ouders.
De jeugdprofessional realiseert zich dat migrantenouders soms niet mee willen werken uit angst
voor roddel en gezichtsverlies in hun gemeenschap. Zij maakt dit bespreekbaar.

2.5 Aanbevelingen
De werkgroep beveelt de praktijk het volgende aan:
Besluitvorming
1.	Een jeugdige groeit bij voorkeur bij zijn eigen ouders op. Dit is zichtbaar in het
besluitvormingsproces over uithuisplaatsing en terugplaatsing:
a.	Maak in de beslissing tot uithuisplaatsing eerst een inschatting van de (verstoring
van de) balans tussen opvoedingscapaciteiten en ontwikkelingsbehoeften.
Onderzoek vervolgens in hoeverre het sociale netwerk hulp en ondersteuning kan
bieden en welke mogelijkheden er zijn voor professionele hulp. Het doel hiervan is
de balans te herstellen.
b.	Onderzoek in de beslissing over terugplaatsing dan wel permanente
uithuisplaatsing eerst of met ondersteuning vanuit het sociale netwerk dan wel
professionele hulp een terugplaatsing mogelijk is.
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2.	Beslissingen over noodzakelijke hulp en uithuisplaatsing vragen om sterke
analytische vaardigheden van de hulpverlener en kun je daarom nooit alleen nemen.
Betrek minimaal een gekwalificeerde gedragswetenschapper bij beslissingen over
noodzakelijke hulp en uithuisplaatsing.
Voor gesloten jeugdhulp is daarnaast altijd een extra instemmingsverklaring van
een andere daarvoor gekwalificeerde gedragswetenschapper noodzakelijk. Volg
bij de teambesluitvorming (waarbij naast de uitvoerende professional ook de
gekwalificeerde gedragswetenschapper is betrokken) een gestructureerd format,
teneinde valkuilen in teambesluitvorming (zoals tunnelvisie) te voorkomen.
3.	Volg de kernbeslissingen voor uithuisplaatsing en de uitwerking daarvan zoals in de
beslisschema’s is weergegeven. De kernbeslissingen voor uithuisplaatsing zijn:
-

een jeugdige wel of niet uit huis plaatsen;

-	op welke plek een jeugdige te plaatsen (netwerk- of bestandspleegzorg, gezinshuis
of residentiële zorg);
		een jeugdige wel of niet terugplaatsen.
	Elke kernbeslissing is uitgewerkt in een aantal kernoordelen. De kernoordelen leiden
tot de kernbeslissingen. Zie hiervoor de beslisschema’s.
4.	Verzamel informatie over de ontwikkelingsbehoeften van de jeugdige (rekening
houdend met zijn fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau),
de opvoedingscapaciteiten van de ouders en andere relevante gezins- en
omgevingsfactoren (zie paragraaf 2.2.1). Analyseer op grond hiervan de situatie in het
gezin.
5.	Leg conclusies over de kernoordelen, de kernbeslissingen en de onderbouwing
daarvan altijd schriftelijk vast, zodat ze op een later tijdstip door betrokkenen
(gezin, collega’s en andere hulpverleners, kinderrechter) kunnen worden ingezien en
begrijpelijk is waarom bepaalde beslissingen zijn genomen. Geef ouders en jeugdigen
ook altijd een mondelinge toelichting op de conclusies en argumenten daarvoor. Ga
na of ouders en jeugdige de conclusies hebben begrepen. Houd daarbij rekening met
eventuele cognitieve beperkingen van ouders en jeugdige.
	LET OP: De Raad voor de Kinderbescherming toetst de beslissing tot terugplaatsing
wanneer een jeugdige met een machtiging uithuisplaatsing uit huis geplaatst is.
6.	Neem beslissingen over uithuisplaatsing en terugplaatsing tijdig en zorgvuldig, zodat
voor de jeugdige en zijn ouders helder is waar zijn perspectief voor opgroeien ligt.
	Voor alle beslissingen met betrekking tot uithuisplaatsing geldt dat er termijnen
gesteld moeten worden. Welke termijnen gehanteerd worden is niet wettelijke
vastgelegd, wel dat er een verband moet zijn tussen het belang van het kind en de
termijn. De kinderbeschermingswetgeving formuleert het zo: “binnen een gelet op
de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn.”
De hieronder genoemde termijnen zijn derhalve indicatief.
	Geef ouders en jeugdige een redelijke termijn (bijvoorbeeld een half jaar voor
jeugdigen jonger dan 5 jaar en een jaar voor jeugdigen ouder dan 5 jaar) de kans om
met intensieve hulp te werken aan de mogelijkheid tot terugplaatsing. Als het binnen
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deze termijn niet mogelijk is om de omstandigheden voldoende te verbeteren,
dan is een permanente uithuisplaatsing noodzakelijk. Voorwaarde is dat ouders
en jeugdige gedurende de uithuisplaatsing voldoende professionele hulp hebben
ontvangen om terugplaatsing mogelijk te maken. Deze hulp dient gericht te zijn op de
ouder-kindinteractie en opvoedingsvaardigheden en mogelijke andere problemen die
ouders belemmeren om hun kind goed genoeg op te voeden.
	LET OP: De Raad voor de Kinderbescherming toetst de beslissing tot terugplaatsing
wanneer een jeugdige met een machtiging uithuisplaatsing uit huis geplaatst is.
7.	Plaats een jeugdige bij voorkeur in een gezinssituatie, dus in een (netwerk-)
pleeggezin of een gezinshuis. Wanneer een jeugdige ernstige gedrags- en
ontwikkelingsproblemen heeft, kan een tijdelijke plaatsing in een residentiële woonof behandelgroep nodig zijn. (zie beslisschema 2 “Waar kan de jeugdige het beste
geplaatst worden”)
8.	Spreek af welke jeugdprofessional de regie heeft over de hulp die aan het gezin
geboden wordt. Belangrijk is dat de regie belegd wordt bij een jeugdprofessional of
-organisatie. Het maakt niet uit welke professional of organisatie dat is (beslissende of
uitvoerende instantie).
Broers en zussen gezamenlijk uit huis plaatsen
1.	Plaats broers en zussen bij voorkeur samen, tenzij er redenen zijn waardoor dit niet
kan, zoals:
-

er is geen pleeggezin beschikbaar dat meerdere jeugdigen tegelijk kan opvangen;

-	één of meerdere jeugdigen heeft/hebben specialistische zorg of behandeling nodig;
-	een van de jeugdigen heeft gedragsproblemen, waardoor hij een bedreiging vormt
voor het welzijn of de ontwikkeling van zijn broer(s) of zus(sen);
-

broers en zussen hebben veel conflicten;

-

er is (een vermoeden van) seksueel misbruik tussen de jeugdigen onderling.

De rol van jeugdige en ouders bij de besluitvorming
1.	Beslis zo veel mogelijk samen met ouders en jeugdige (over uithuisplaatsing,
terugplaatsing en hulpverlening aan het gezin). Voor jeugdigen geldt daarbij geen
leeftijdsgrens. Wel moet aan de mening van de jeugdige een op zijn capaciteiten
gebaseerd passend gewicht worden toegekend.
	In sommige situaties blijkt dat ouders en jeugdige het moeilijk vinden om zelf de
beslissing te nemen en willen ze dat de hulpverlener hierin de verantwoordelijkheid
draagt. Geef jeugdige en ouders in ieder geval de gelegenheid hun mening te geven en
neem deze in de besluitvorming mee.
	Maak verder gebruik van motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte gespreks
technieken om ouders en jeugdige te stimuleren gezamenlijk beslissingen te nemen.
Genoemde technieken helpen expliciet te maken wat ouders en jeugdige belangrijk
vinden, welke problemen zij ervaren en welke oplossingsmogelijkheden zij zien.
Let op: lees hier de toelichting over de aanvaardbare termijnen.
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	LET OP: In het geval van een machtiging uithuisplaatsing toetst de Raad voor de
Kinderbescherming de beslissing en kan deze besluiten om de genomen beslissing
niet over te nemen.
2.	Leg ouders en jeugdige altijd helder uit wat de conclusies zijn van het onderzoek naar
de problemen in de thuissituatie. Stel met ouders en jeugdige heldere doelen op,
zodat ze begrijpen waar ze aan moeten werken om een uithuisplaatsing te voorkomen
dan wel op te heffen.
3.	Informeer ouders en jeugdige goed over de verschillende hulpmogelijkheden
en hun mogelijke voor- en nadelen, zodat zij samen met jou zorgvuldig kunnen
afwegen welke hulp het beste aansluit bij hun vraag en behoeften. Zet eventueel
ervaringsdeskundigen in. Zij kunnen een mentor zijn voor de ouders: ze kunnen
hen informeren over de mogelijkheden voor hulp, en ze kunnen hen steunen in het
contact met hulpverleners.
4.	Verken samen met ouders en jeugdige welke rol het sociale netwerk kan hebben
in het aanpakken van de problemen. Het sociale netwerk kan bijvoorbeeld
netwerkpleegzorg of praktische dan wel emotionele steun bieden, voor of tijdens
een uithuisplaatsing, of na terugplaatsing. Zet eventueel een familienetwerkberaad
of Eigen Kracht-conferentie in. (De Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen
over passende hulp voor jeugdhulp en jeugdbescherming (Bartelink et al., 2015) gaat
verder in op de vraag hoe je samen met ouders en jeugdige kunt verkennen welke
mogelijkheden voor ondersteuning zij in hun netwerk hebben.)
5.	Willen of kunnen ouders en/of jeugdige niet meewerken, neem dan een beslissing
over het gezin, in plaats van samen met het gezin. Leg hieraan voorafgaand helder
uit welke veranderingen je in het gezin wilt zien en onder welke condities ouders en
jeugdige kunnen meebeslissen. Wijs hen bijvoorbeeld op hun verantwoordelijkheid
om voldoende veiligheid voor hun kind te garanderen. Leg afspraken met ouders en
jeugdige samen vast, zowel mondeling als schriftelijk in voor het gezin toegankelijke
taal.
6.	Ouders en jeugdigen met een (lichte) verstandelijke beperking hebben recht op
eenzelfde behandeling als andere ouders en jeugdigen. Houd daarom rekening met
deze (lichte) verstandelijke beperking, zodat de ouders en jeugdige beschikken over
de informatie die zij nodig hebben om te kunnen participeren in de besluitvorming.
Dit vraagt speciale communicatieve vaardigheden. Daarvoor verwijzen we naar de
richtlijnen van het Landelijk Kenniscentrum LVG.
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Hoofdstuk 3

Voorkómen
van uithuisplaatsing
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3.1 Uitgangsvraag
De uitgangsvraag is: Welke interventies bij welke doelgroep zijn effectief bij het voorkómen van
een uithuisplaatsing?

3.2 Voorkómen van een uithuisplaatsing
3.2.1 Juridisch kader
Het voorkómen van een uithuisplaatsing is een belangrijke opdracht vanuit de Internationale
Verdragen. De verplichtingen uit het IVRK zijn verder uitgewerkt in de Internationale Richtlijnen
voor Alternatieve Zorg van Kinderen (VN, 15 juni 2009). Ouders en jeugdigen hebben het recht
om problemen eerst binnen het gezin aan te pakken:
“Aangezien het gezin de hoeksteen van de samenleving vormt en de natuurlijke omgeving voor de
ontplooiing, het welzijn en de bescherming van jeugdigen is, moeten alle inspanningen er in de
eerste plaats op gericht zijn dat het kind onder de zorg van zijn/haar ouders kan blijven of worden
teruggebracht of, in voorkomend geval, onder die van naaste familieleden” (VN, 15 juni 2009).
De overheid is verplicht om ouders hierbij zo nodig te ondersteunen.
Een uithuisplaatsing wordt overwogen omdat er een disbalans is ontstaan tussen de
ontwikkelingsbehoeften van de jeugdige en de opvoedingscapaciteiten van de ouders. Op dat
moment is nog aan de orde of een uithuisplaatsing kan worden voorkomen door de inzet van
ambulante interventies.
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Figuur 6 beschrijft het traject bij het voorkómen van een uithuisplaatsing. Interventies kunnen
conform de aanwijzingen in dit hoofdstuk worden ingezet en de inzet van deze interventies dient
met regelmaat geëvalueerd te worden. Verslechtert de situatie, ontstaan er nieuwe problemen,
zijn de problemen ernstig of is er onvoldoende resultaat, dan kunnen jeugdige, ouders en/of de
jeugdprofessional opnieuw beslissen de jeugdige al dan niet tijdelijk uit huis te plaatsen. Mocht
een uithuisplaatsing alsnog aan de orde komen, dan verwijzen we terug naar hoofdstuk 2,
paragraaf 2 voor aanwijzingen over de typen plaatsing en het besluitvormingsproces.
3.2.2 Literatuur
In de literatuur wordt de verzamelnaam ‘intensieve pedagogische thuishulp’ gebruikt voor
verschillende methodieken waarbij ambulante hulpverlening in de thuissituatie plaatsvindt.
Meer specifieke vormen zijn multisysteemtherapie en de Deltamethode voor de gezinsvoogdij.
Programma’s voor intensieve pedagogische thuishulp
Een Nederlandse meta-analyse (Veerman, Janssens, & Delicat, 2005) levert de volgende
resultaten:
1.	Na een programma voor intensieve pedagogische thuishulp zijn de gedragsproblemen van
de jeugdigen duidelijk afgenomen, net als de opvoedingsbelasting zoals ervaren door de
ouders. Ofschoon de scherpe kantjes van de problemen af zijn, blijkt uit de hoogte van de
scores op de nameting dat er bij afsluiting van de hulp gemiddeld genomen nog steeds
sprake is van aanzienlijke gedrags- en opvoedingsproblemen.
2.	Het is niet onderzocht of intensieve pedagogische thuishulp leidt tot een afname van het
aantal uithuisplaatsingen.
In het buitenland zijn er verschillende studies verricht (Littell, & Schuerman , 1995; MacLeod,
& Nelson, 2000; Lindsey, Martin, & Doh, 2002; O’Reilly, Wilkes, Luck, & Jackson, 2010) naar de
effecten van intensieve thuishulpprogramma’s. Deze reviews leveren de volgende conclusies op:
1. Deze programma’s lijken sterk op ‘casework’ (dat niet effectief is gebleken).
2.	Hulpverleners zijn niet in staat om vooral die gezinnen te selecteren bij wie ‘het risico op
uithuisplaatsing’ het grootst is.
3.	Intensieve thuishulpprogramma’s hebben niet voldoende flexibiliteit om aan de
verschillende behoeften van gezinnen te voldoen. Intensieve pedagogische thuishulp is
zeker voor sommige gezinnen zinvol: onderzoek laat zien dat het vooral effectief is bij
gezinnen waarin het gedrag van de jeugdige problematisch is, maar dat het ineffectief is bij
multiprobleemgezinnen.
4. Kindermishandeling bleek af te nemen en het gezinsfunctioneren verbeterde.
5.	De kortdurende en intensieve programma’s zijn niet geschikt voor chronische en langdurige
problemen, omdat de dosis hulp eenvoudigweg te laag is voor gezinnen die met zulke
problemen kampen.
Er zijn geen aanwijzingen dat de inzet van intensieve pedagogische thuishulp een
uithuisplaatsing kan voorkomen.
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Multisysteemtherapie
Multisysteemtherapie (MST) is een specifieke vorm van intensieve pedagogische hulp. Niet
alleen het gezin is betrokken bij de behandeling, maar er wordt ook naar jeugdigen in hun
omgeving gekeken. Daarbij is er aandacht voor het functioneren op school, relaties met
leeftijdgenoten en vrijetijdsbesteding. In eerste instantie is MST ontwikkeld voor jongeren
van twaalf tot achttien jaar met antisociaal gedrag en hun gezin. Inmiddels is er ook een
aangepaste versie specifiek voor gezinnen waarin kindermishandeling plaatsvindt (MST-CAN;
multisysteemtherapie voor Child Abuse and Neglect). MST-CAN is geschikt voor gezinnen met
jeugdigen van zes tot zeventien jaar.
Onderzoek (Swenson, Schaeffer, Faldowski, Henggeler, & Mayhew, 2010) toont aan dat
gezinnen die MST ontvingen meer vooruitgingen dan gezinnen die een andere behandeling
hadden gehad: de jeugdigen lieten bij de follow-up na zestien maanden aanzienlijk
minder gedragsproblemen zien, de ouders hadden minder psychiatrische problemen, het
opvoedingsgedrag was meer verbeterd en de ouders kregen meer sociale ondersteuning. Er was
geen verschil tussen beide groepen in het aantal herhaalde meldingen van kindermishandeling,
maar jeugdigen die aan MST deelnamen, werden minder vaak uit huis geplaatst. Dat laatste was
ook al gebleken uit onderzoek van Ogden en Hagen (2006). Zij concludeerden dat adolescenten
die MST ontvingen minder vaak uit huis geplaatst werden dan adolescenten die de gebruikelijke
hulp kregen. Ouders van adolescenten die MST ontvingen, ervoeren minder probleemgedrag en
internaliserende problemen (gemeten met de CBCL).
Concluderend zijn er enige aanwijzingen dat MST ernstige gedragsproblemen doet afnemen tot
twee jaar na het begin van de interventie. Ook lijkt het erop dat meer adolescenten dankzij MST
thuis kunnen blijven wonen.
Deltamethode voor de gezinsvoogdij
Binnen de gezinsvoogdij wordt de Deltamethode als werkwijze gebruikt voor de gezinsvoogdij.
Stams, Top-Van der Eem, Limburg, Van Vugt en Van der Laan (2010) hebben onderzocht of het
gebruik van de Deltamethode effect heeft op de duur van de ondertoezichtstelling, het aantal
uithuisplaatsingen en de duur van de uithuisplaatsing tijdens de ondertoezichtstelling. Sinds de
invoering van de Deltamethode blijken ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen korter te
duren en blijken minder jeugdigen uit huis geplaatst te worden. Nu kan een gezinsvoogd naast
de Deltamethode ook andere interventies inzetten om de best passende hulp te bieden. Of de
effecten toe te schrijven zijn aan de Deltamethode is daarom niet duidelijk.
Crisisinterventies
In de Richtlijn Crisisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming (Bartelink et al., 2015) is
samengevat welke effecten zeer intensieve interventies zoals Families First en Ambulante
Spoedhulp kunnen hebben bij de inzet in een crisissituatie. Uit deze samenvatting blijkt dat
Families First en Ambulante Spoedhulp het gezinsfunctioneren verbeteren. Er zijn bovendien
aanwijzingen dat Families First een uithuisplaatsing (tijdelijk) kan voorkomen. Door de inzet
van Ambulante Spoedhulp lijkt daarnaast de veiligheid van de jeugdige te verbeteren. Diverse
werkzame elementen (zoals snelle beschikbaarheid en een hoge contactfrequentie) lijken een
voorwaarde voor effectieve hulp te zijn.
Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming / Richtlijn / pagina

59

3.3 Overige overwegingen
De werkgroep realiseert zich dat er weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is naar
het inzetten van intensieve pedagogische interventies en dat de uitgevoerde studies niet altijd
een sterke bewijskracht hebben. Er is ook weinig bekend over de mogelijke effectiviteit bij
verschillende doelgroepen.
Naar MST is er meer wetenschappelijk onderzoek verricht. De doelgroep komt niet (helemaal)
overeen met de doelgroep bedoeld in deze richtlijn. MST lijkt effect te sorteren, maar is niet
landelijk beschikbaar. Daarom verdient het aanbeveling om via de werkgever druk uit te oefenen
op de verantwoordelijke gemeente om MST beschikbaar te stellen.
De werkgroep geeft, mede gebaseerd op de inbreng van de focusgroep, de volgende
overwegingen.
-	Altijd en eerst dienen intensieve thuishulpprogramma’s in een gezin ingezet te zijn voordat
eventueel besloten wordt tot een uithuisplaatsing ter verbetering van de situatie (met
uitzondering van extreem gevaarlijke situaties). Dit sluit aan bij de internationale verdragen.
-	De veiligheid van de jeugdige dient altijd een onderdeel te zijn van de beoordeling en dient
bespreekbaar gemaakt te worden met de ouders.
-	Het inzetten van een intensieve pedagogische interventie is niet altijd en direct bedoeld om
uithuisplaatsing te voorkomen. Het gaat er bij de inzet van een intensieve pedagogische
interventie primair om dat een jeugdige veilig in een gezin kan opgroeien en ouders daarbij
ondersteuning krijgen. Het doel kan ook zijn om meer informatie over de situatie in het gezin
te verzamelen. Dit kan soms juist duidelijk maken dat het thuis opgroeien van een jeugdige
(tijdelijk) niet kan.
-	Er is nauwelijks bekend welke interventie bij welke doelgroep werkt. De werkgroep volgt de
conclusie van de klankbordgroep dat het niet nodig is specifieke interventies voor specifieke
doelgroepen in te zetten. Het gaat er vooral om met gezinnen op maat te werken. Dit
betekent het volgende:
		 -	voor jonge kinderen dient er meer aandacht te zijn voor veiligheid in het gezin;
		 -	voor het omgaan met licht verstandelijke beperkte jeugdigen en ouders verwijst de
werkgroep naar http://www.lvgnet.nl/lkc/publicaties.html;
		 -	een open houding is altijd belangrijk en in het bijzonder voor gezinnen met een andere
culturele achtergrond.
-	De literatuur naar de inzet van ambulante interventies bij crisissituaties suggereert dat de
volgende voorwaarden voor de programma’s van belang zijn: binnen 48 uur na aanmelding
moet er hulp beschikbaar zijn; de hulpverlener is 24/7 beschikbaar; hulpverlening vindt
plaats in de eigen omgeving; er is met het gezin minimaal 8 tot 10 uur face-to-face-contact
per week; en er is één vaste hulpverlener voor het gezin. Ook geldt: zet in op betrokkenheid
en motivatie van de gezinsleden; stel de doelen vast samen met het gezin; gebruik cognitieve
en gedragsmatige interventies; en bied concrete hulp.
-	Signs of Safety is een (nieuwe) werkwijze die mogelijk kan helpen de veiligheid van de
jeugdige te beoordelen en bespreekbaar te maken. Er is op dit moment weinig bekend over
de effectiviteit van deze werkwijze op het voorkómen van uithuisplaatsingen. De ervaringen
in de praktijk zijn echter positief.
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3.4 Aanbevelingen
De werkgroep beveelt de praktijk het volgende aan:

1.	Zijn er intensieve interventies ingezet om een uithuisplaatsing te voorkomen,
beoordeel dan regelmatig (ten minste vier keer per jaar en bij grote veranderingen),de
veiligheid van de jeugdige. Bespreek deze veiligheid met de ouders.
2.	Zet MST (multisysteemtherapie) in bij jeugdigen van twaalf tot achttien jaar met
gedragsproblemen, ter voorkoming van uithuisplaatsing. Overweeg in de overige
situaties of als MST niet beschikbaar is intensieve pedagogische thuishulp in te zetten
voordat een jeugdige uit huis geplaatst wordt. Dit doet recht aan de internationale
verdragen (IVRK). Is het gezin een multiprobleemgezin, zet dan geen intensieve
pedagogische thuishulp in, maar raadpleeg de Richtlijn Multiprobleemgezinnen voor
jeugdhulp en jeugdbescherming (Van der Steege & Zoon, 2015).
3.	Zet bij voorkeur programma’s in die voldoen aan de volgende voorwaarden: één vaste
hulpverlener, die 24/7 bereikbaar is, 8-10 uur per week contact met het gezin heeft,
concrete hulp biedt en inzet op de motivatie van de gezinsleden.
4.	Werk samen met alle andere betrokken (hulpverlenende) instellingen rondom het
gezin (denk ook aan huisarts, jeugdgezondheidszorg en school), en spreek duidelijk af
wie wat doet op welk moment (één gezin, één plan, één regisseur).
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Hoofdstuk 4

Begeleiden bij
uithuisplaatsing en
terugplaatsing
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4.1 Uitgangsvragen
Als uitgangsvragen met betrekking tot de begeleiding bij uithuisplaatsing en terugplaatsing zijn
geformuleerd:
1. Welke hulp/begeleiding hebben ouders en jeugdige nodig tijdens uithuisplaatsing? Welke
interventies zijn hierbij effectief?
2. Welke hulp/begeleiding hebben ouders en jeugdige nodig na terugplaatsing? Welke
interventies zijn hierbij effectief?

4.2 Begeleiding
Begeleiding tijdens uithuisplaatsing en na terugplaatsing kan een aantal doelen dienen.
Belangrijke doelen zijn:
- acceptatie van de uithuisplaatsing door ouders en jeugdige;
- het herstellen van de veiligheid;
-	het versterken van opvoedingsvaardigheden en werken aan (eventuele) andere problemen
van ouders;
-	het bevorderen van de mogelijkheid tot terugplaatsing en het voorkomen van een nieuwe
uithuisplaatsing;
- begeleiding bij contact tussen ouders en kind;
-	traumaverwerking en het verminderen van gedrags- en emotionele problemen van de
jeugdige;
- het ontwikkelen van een ondersteunend sociaal netwerk voor het gezin.
4.2.1 Begeleiding tijdens uithuisplaatsing
Diverse publicaties laten zien dat het voor jeugdigen van belang is om een stabiele en
permanente verblijfplaats te krijgen na een uithuisplaatsing. Dat is met name in het belang
van hun welzijn en ontwikkeling met het oog op de gehechtheid (Harden, 2004; Juffer, 2010;
Christiansen, Havik, & Anderssen, 2010). Tijdens de uithuisplaatsing zijn hulp en begeleiding
er dus op gericht de jeugdige zo snel mogelijk weer terug te plaatsen óf toe te werken naar
een langdurige uithuisplaatsing waarbij de jeugdige een vaste verblijfplaats krijgt met de
mogelijkheid zich aan enkele vaste personen te hechten.
Hulpverleners dienen dus doelgericht toe te werken naar een terugplaatsing of
stabiele langdurige uithuisplaatsing. Diverse studies laten zien dat het werken met een
hulpverleningsplan hierbij een effectief middel is (Bronson, Saunders, Holt, & Beck, 2008;
Hatton & Brooks, 2008; Saunders-Adams, 2011; Zandberg, Knorth, & Strijker, 2010).
De manier waarop het hulpverleningsplan tot stand komt, bepaalt in hoeverre gezinnen eraan
meewerken en blijvend resultaat boeken. Dawson en Berry (2002) schreven een theoretisch
artikel over het betrekken van gezinnen in de jeugdhulp/jeugdbescherming met als doel een
evidence-based best practice te ontwikkelen. Zij concluderen dat actieve participatie van
gezinnen nodig is om een blijvend positief resultaat te behalen (zie ook Zandberg et al., 2010).
Acceptatie van uithuisplaatsing
Zandberg en anderen (2010) geven aan dat het belangrijk is ouders de ruimte te geven om
hun emoties over de uithuisplaatsing te uiten, zodat zij het (tijdelijke) verlies van hun kind en
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hun verdriet, angst en boosheid daarover leren accepteren. Dit vraagt inlevingsvermogen van
hulpverleners. In Nederland is een methode ‘Roldifferentiatie’ (Haans, Hoogeduin, Robbroeckx,
& Van Beem-Kloppers, 2010; Albrecht, & Breg, 2011) beschikbaar. Deze methode helpt ouders
met de uithuisplaatsing van hun kind om te gaan en een nieuwe invulling te geven aan de relatie
met hun kind.
Begeleiding van contact met het gezin van herkomst
Jeugdigen hebben volgens het IVRK recht op contact met hun ouders. Volgens de
hechtingstheorie zijn hechtingsfiguren belangrijk voor de ontwikkeling van de jeugdige.
Een plotselinge breuk in het contact met de hechtingsfiguur levert de jeugdige schade op.
Gebrek aan contact met de voorheen belangrijke hechtingsfiguur na een uithuisplaatsing kan
bovendien bij de jeugdige sterke angst oproepen, voor een trauma zorgen en ook voor verdere
vervreemding van zijn ouders (Van den Bergh & Weterings, 2007; Robinson, Kruzich, Frisen,
Jivanjee, & Pullmann, 2005).
Jeugdigen die in een pleeggezin of residentiële instelling geplaatst zijn en regelmatig contact
met hun ouders hebben, worden vaker terug geplaatst en worden gemiddeld ook korter uit
huis geplaatst (Robinson et al., 2005; Sen & Broadhurst, 2011). Bovendien blijken langdurige
pleegzorgplaatsingen stabieler als jeugdigen contact houden met hun biologische ouders (Sen &
Broadhurst, 2011). Een voorwaarde daarbij is wel dat de ouder- of pleegzorgbegeleider een goed
contact met de ouders heeft.
Met het oog op de hechting adviseren Van den Bergh en Weterings (2007) dat alle ouders
direct na de uithuisplaatsing de mogelijkheid krijgen om contact met hun kind te onderhouden,
waarbij herstel van de (veiligheid in de) relatie door middel van intensief contact en begeleiding
een belangrijk doel is.
Humphreys en Kiraly (2011) concluderen dat zonder ondersteuning contact tussen ouders en
baby zinloos is, omdat ouders niet in staat zijn om zelf een relatie met hun kind op te bouwen
en terugplaatsing mogelijk te maken. Verbetering in het contact is onder andere mogelijk door
de communicatie tussen ouders en pleegouders te verbeteren.
Sen en Broadhurst (2011) concluderen op basis van een review dat het bij baby’s moeilijk lijkt
om contact te onderhouden omdat het voor baby’s vooral belangrijk is zich in een veilige
gehechtheidsrelatie te ontwikkelen. Het hebben van verschillende verzorgers kan slaap- en
eetroutines verstoren, wat impact heeft op de gehechtheidsrelatie.
Uit dezelfde overzichtsstudie blijkt dat pleegouders en groepswerkers een cruciale rol spelen in
het contact tussen ouders en kind, en in de ondersteuning van de jeugdige hierbij. Er is echter
nauwelijks onderzoek gedaan naar het effect van verschillende werkwijzen in de ondersteuning
en begeleiding van ouders en kinderen.
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Sen en Broadhurst (2011) geven de volgende aanbevelingen om het contact tussen ouders en
jeugdige te bevorderen:
-	Hulpverleners horen een centrale rol te spelen in de frequentie, kwaliteit en veiligheid van
het contact;
-	Het contact moet doelgericht zijn en worden gebruikt om inzicht te krijgen in de ouderkindrelatie, om het herstel van de ouder-kindrelatie te bevorderen of om het welzijn en de
ontwikkeling van de jeugdige te stimuleren;
-	De wensen en gevoelens van de jeugdige, de ouders en andere belangrijke personen moeten
in overweging genomen worden bij het bepalen van de bezoekregeling;
-	Er is adequate ondersteuning nodig voor ouders, jeugdigen en pleegouders/professionals om
het contact een kans van slagen te geven;
-	Als contact niet mogelijk is, dan moeten zowel de jeugdige als zijn ouders daarover uitleg
krijgen op een voor hen begrijpelijke wijze.
De Gezondheidsraad (2011) beveelt Parent Child Interaction Therapy (PCIT) aan om de ouderkindinteractie te verbeteren na kindermishandeling. Mogelijk vormt dit ook een geschikt middel
om tijdens een uithuisplaatsing ouders en jeugdigen doelgericht te begeleiden en de ouderkindinteractie te verbeteren.
Traumaverwerking en verminderen gedrags- en emotionele problemen
Veel uit huis geplaatste jeugdigen kampen met ernstige psychische problemen als gevolg van
de gebeurtenissen die zij hebben meegemaakt. Veelvoorkomende stoornissen bij jeugdigen
in de pleegzorg zijn posttraumatische stressstoornis en mishandeling-gerelateerd trauma,
gedragsstoornissen en ADHD, depressie en middelenmisbruik (Landsverk, Burns, Faw
Stambaugh, & Rolls Reutz, 2009).
Landsverk en collega’s (2009) hebben middels een review onderzocht welke interventies
effectief kunnen zijn bij de meest voorkomende psychische problemen van jeugdigen in de
pleegzorg. Er is vooral onderzoek gedaan naar en bewijs van effectiviteit voor cognitieve en
gedragstherapeutische interventies die symptomen, gedrag en functioneren beïnvloeden.
Voorbeelden van zulke interventies zijn Trauma-Focused Cognitieve Gedragstherapie (TF-CGT),
oudertrainingsprogramma’s (bijvoorbeeld Incredible Years (basis)), Parent Child Interaction
Therapy (PCIT) en CGT voor depressie.
De Gezondheidsraad (2011) heeft een overzicht gemaakt van effectieve behandelprogramma’s
om de gevolgen van kindermishandeling aan te pakken. De Gezondheidsraad vond alleen
wat betreft EMDR en TF-CGT overtuigend bewijs voor de effectiviteit in de behandeling van
posttraumatische stresssymptomen.
4.2.2 Bevorderen van terugplaatsing
Terugplaatsing van jeugdigen na een uithuisplaatsing is een proces dat niet altijd
vanzelfsprekend succesvol verloopt. Het komt regelmatig voor dat jeugdigen na terugplaatsing
opnieuw uit huis geplaatst worden.
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Welke interventies (die tijdens de uithuisplaatsing ingezet kunnen worden) zijn effectief om
terugplaatsing te bevorderen en een nieuwe uithuisplaatsing te voorkomen? Overzichtsstudies
geven verschillende uitkomsten. Bronson en collega’s (2008) concluderen dat intensieve
pedagogische thuishulpprogramma’s terugplaatsing mogelijk ondersteunen. Uit een
overzichtsstudie van Saunders-Adams (2011) blijkt juist dat veel hulp niet of nauwelijks bijdraagt
aan terugplaatsing of het voorkómen van een nieuwe uithuisplaatsing.
Hatton en Brooks (2008) hebben op basis van een literatuurreview een overzicht gemaakt van
interventies die mogelijk na terugplaatsing een nieuwe uithuisplaatsing kunnen voorkomen:
- Incredible Years (basis) (Linares, Montalto, Li, & Oza, 2006);
- Triple P (De Graaf, Speetjens, Smit, Wolff, & Tavecchio, 2008);
-	Parent Child Interaction Therapy (Chaffin et al., 2004; Timmer, Urquiza, Zebell, & McGrath,
2005);
- Treatment Foster Care Oregon-Adolescenten (TFCO-A) (Fisher, Burraston, & Pears, 2005);
- Relationele Gezinstherapie (Alexander, Pugh, Parsons, & Sexton, 2000);
- Trauma Focused – Cognitieve Gedragstherapie (Deblinger, Stauffer, & Steer, 2001).
Deze interventies verbeteren de opvoedingsvaardigheden van ouders en de ouderkindinteractie, en verminderen gedragsproblemen van de jeugdige. Toch is er nog weinig bewijs
dat daarmee ook een nieuwe uithuisplaatsing wordt voorkomen. De grootste kans hierop biedt
Treatment Foster Care Oregon-Adolescenten.
De Child Welfare Information Gateway (2011) heeft een overzicht gemaakt van werkzame
elementen die terugplaatsing bevorderen. Zij komen tot de conclusie dat het effectief is om:
- gezinnen te betrekken bij de uithuisplaatsing;
-	een zorgvuldig onderzoek naar de gezinssituatie uit te voeren en een hulpverleningsplan op
te stellen;
- doelgerichte interventies in te zetten.
4.2.3 Begeleiding na terugplaatsing
Ook na terugplaatsing is het noodzakelijk ondersteuning aan gezinnen te blijven bieden
(Bronson et al., 2008; Hatton & Brooks, 2008). Deze hulp heeft waarschijnlijk het meest effect
wanneer hulpverleners:
-	Intensieve pedagogische thuishulp bieden om gezinnen te helpen de complexe problemen
het hoofd te bieden.
- De hulp afstemmen op de individuele behoeften van gezinnen.
- Ouders trainen in opvoedingsvaardigheden.
	Kenmerkend voor een effectieve training in opvoedingsvaardigheden is dat de training
gericht is op sterke kanten van ouders, doelgericht en gezinsgericht is, een combinatie van
een individuele en groepsaanpak heeft en uitgevoerd wordt door gekwalificeerd personeel.
Het draagt bij aan de effecten als de hulpverlener voortdurend de effecten evalueert,
maar daarnaast ook oefenmogelijkheden biedt voor nieuwe vaardigheden, interactieve
trainingstechnieken inzet en vaders bij de training betrekt.
- Ondersteuning blijven bieden tot tenminste twaalf maanden na de terugplaatsing;
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-	Zorgen voor een gedifferentieerd hulpaanbod: gezinnen waarvan de jeugdige vanwege
verwaarlozing uit huis geplaatst is hebben andere hulp nodig dan gezinnen waarin sprake is
geweest van mishandeling of andere problemen.

4.3 Overige overwegingen
Uit het IVRK vloeit voort dat een uithuisplaatsing in beginsel enkel mag worden ingezet wanneer
minder ingrijpende hulp aan ouders en jeugdige onvoldoende heeft geholpen.
Voor terugplaatsing geldt dat altijd eerst samen met ouders en jeugdige gezocht wordt naar een
gepast hulpaanbod in de thuissituatie.
Deze aanpak wordt door de leden van de focusgroep onderschreven. Zij vinden dat daarbij een
goede analyse gemaakt moet worden van wat nodig is, met name ook bij ouders. Mogelijke
interventies die zij noemen om in te zetten tijdens een uithuisplaatsing en/of na terugplaatsing
zijn: Video Interactie Begeleiding (VIB), Parent Child Interaction Therapy (PCIT), Parent
Management Training Oregon (PMTO), Triple P en Signs of Safety. Daarnaast menen zij dat
het nodig kan zijn om hulp vanuit het lokale veld, bijvoorbeeld het maatschappelijk werk, het
wijkteam of de schuldhulpverlening, in te zetten. Er dient in de periode na de terugplaatsing
hulp aanwezig te blijven in het gezin. Deze hulp moet het gezin ondersteunen bij de aanpassing
aan de veranderde situatie.
Een knelpunt in de praktijk is dat er wachtlijsten voor allerlei interventies zijn, waardoor
begeleiding soms niet tijdig kan starten en beslistermijnen niet haalbaar zijn. De werkgroep
vindt het belangrijk dat ouders eerst de kans krijgen om de situatie te verbeteren voordat
besloten wordt tot een permanente uithuisplaatsing. Dit is in lijn met bovenbeschreven
verplichting die voortvloeit uit het IVRK.
Een ander knelpunt in de praktijk is dat sommige hier genoemde interventies niet in bepaalde
regio’s beschikbaar zijn. De werkgroep meent dat de professional in dat geval een vervangend
alternatief kan zoeken waarmee ouders en jeugdige voldoende geholpen zijn (bijvoorbeeld een
vergelijkbare interventie gestoeld op dezelfde principes).
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4.4 Aanbevelingen
De werkgroep beveelt de praktijk het volgende aan:
1.	Beslis samen met ouders en jeugdige op het moment dat over een uithuisplaatsing
wordt besloten over andere hulp die het gezin nodig heeft. Zorg ervoor dat deze hulp
voorafgaand of direct na de uithuisplaatsing van start gaat. De hulp moet afgestemd
zijn op de individuele behoeften van gezinnen. Stel daarom een hulpverleningsplan op
waarin het volgende aan bod komt:
-

samenhangend beeld van de problematiek;

-

hulpverleningsdoelen;

-	in te zetten interventies met als doel ouders te ondersteunen, het contact tussen
ouders en kind te vergemakkelijken en te werken aan terugplaatsing;
-	afspraken over monitoring en evaluatie.
	Stel het hulpverleningsplan in overleg met ouders en jeugdige op, in voor hen
begrijpelijke termen.
2.	Zet (een samenhangende pakket van) interventies voor ouders, jeugdige en/of gezin in
om terugplaatsing mogelijk te maken. Zet hulp in die is gericht op het verbeteren van
de opvoedingsvaardigheden en de ouder-kindinteractie.
	Denk bijvoorbeeld aan Parent Child Interaction Therapy (PCIT), Incredible Years
(basis), Video Interactie Begeleiding, Parent Management Training Oregon, Triple P
(niveau 4 en 5). Uit het IVRK vloeit voort dat jegens jeugdigen die tijdelijk niet in hun
eigen gezin kunnen verblijven een bijzondere zorgplicht geldt. De hulp mag zich dus
niet uitsluitend op de ouders richten. In te zetten hulp aan de jeugdige is onder meer
afhankelijk van de mate waarin een jeugdige emotionele en gedragsproblemen heeft.
Welke interventies precies nodig zijn, hangt af van de individuele problematiek en
vraagt om een zorgvuldig onderzoek naar de aard en ernst van de problemen (denk
aan psychologisch onderzoek van ouders of jeugdige, of aan interactieonderzoek).
Eventueel kan het nodig zijn andere vormen van hulp voor ouders in te zetten
(bijvoorbeeld GGZ, verslavingszorg, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening of
gespecialiseerde hulpverlening voor mensen met een verstandelijke beperking).
3.	Stel bij de beslissing tot een uithuisplaatsing direct een omgangsregeling vast en
zorg ervoor dat ouders en jeugdige elkaar na de uithuisplaatsing snel en regelmatig
weer kunnen zien in een omgeving die veilig is voor de jeugdige. Begeleid dit contact
zorgvuldig (bijvoorbeeld met behulp van Parent Child Interaction Therapy) zodat de
ouder-kindinteractie kan verbeteren.
	Zorg dat bij jonge kinderen de veiligheid gewaarborgd is, bijvoorbeeld door
aanwezigheid van de pleegouders en een vaste verzorger die het kind ophaalt. Help
ouders om een relatie op te bouwen met hun kind en opvoedingsvaardigheden te leren.
	Ondersteun de relatie tussen ouders en pleegouders/gezinshuisouders/pedagogisch
medewerkers in de residentiële instelling, zodat er open gecommuniceerd kan worden
en ouders betrokken blijven bij de ontwikkeling en het welzijn van hun kind.
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4.	Help gezinnen om hun sociale netwerk aan te spreken, en om mensen in hun
omgeving om praktische en emotionele steun te vragen. Zet eventueel een
familienetwerkberaad in.
5.	Zet interventies in om ouders te helpen om te gaan met de uithuisplaatsing van hun
kind. Zeker bij een permanente uithuisplaatsing is dit van groot belang. Een aan te
bevelen methode hiervoor is “Roldifferentiatie”.
	Ook voor jeugdigen die permanent uit huis geplaatst worden/zijn, is van belang dat zij
goede begeleiding krijgen (met name met het oog op loyaliteit aan de ouders).
	Contact tussen ouders en kind kan ook bij een permanente uithuisplaatsing – onder
voorwaarden – worden onderhouden. Stel hiervoor een bezoekregeling op.
6.	Blijf ouders en jeugdige na een terugplaatsing ondersteunen door direct hulp in te
zetten. Schenk vooral aandacht aan de nieuwe situatie, waarin de jeugdige weer thuis
woont (denk aan de ontwikkeling die de jeugdige heeft doorgemaakt en waar ouders
aansluiting bij moeten zien te vinden). Zorg er indien nodig ook voor dat andere
instellingen het gezin ondersteuning blijven bieden, en dat ook het sociale netwerk
betrokken is/blijft.
	Wees alert op de mogelijkheid dat de uithuisplaatsing de balans tussen draaglast
en draagkracht kan hebben verbeterd, maar dat terugplaatsing deze balans zodanig
kan verstoren dat de terugplaatsing kan mislukken. Evalueer daarom zorgvuldig in
hoeverre opvoedingscapaciteiten daadwerkelijk zijn verbeterd en het gezin kan putten
uit hulpbronnen in het sociale netwerk.
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Bijlage 1

Samenstelling Werkgroep
en Klankbordgroep
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