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De auteurs van ‘Jeugdzorg met een plus’ breken 

een lans voor een goede opvang en ondersteuning 

van de relatief kleine doelgroep met ernstige 

gedragsproblemen. In dit vlot lezende boekje geven 

ze een mooie, overzichtelijke uiteenzetting over het 

wel en wee van deze doelgroep. De schrijvers 

hebben een grote affiniteit met de jongeren vanuit 

jarenlange ervaring of uit onderzoek.  

Het hoofdstuk over het profiel van de 

jeugdigen in de Jeugdzorgplus gaat uit van globaal 

vier profielen:  (1) Jongeren met externaliserende 

gedragsproblemen en gezinsproblemen, (2) 

Jongeren met een vorm van autisme en een licht verstandelijke beperking, (3) 

jongeren met meervoudige en veelzijdige problemen. Wat opvalt, is het vierde profiel 

dat bij een herhalingsonderzoek in 2016 werd aangetroffen.  Jongeren met een 

relatief hoge urgentie van zorg in vergelijking met andere groepen. Een nieuw profiel 

met als kenmerkende problematiek: (4) problemen thuis, op school en in de 

vrijetijdsbesteding.  

Het onderdeel werkzame factoren in de jeugdzorgplus laat zien dat het lastig 

is om één specifieke interventie aan te wijzen als de werkzame factor die direct leidt 

tot herstel. Men geeft aan dat een residentieel behandelprogramma bestaat uit het 

combineren van bestaande interventies. Het verbaast me niet dat er uiteindelijk een 

waaier aan geformuleerde vragen voor verder onderzoek worden geformuleerd.  
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Het boek eindigt met een hoofdstuk dat het belang van een stevige landelijke 

samenwerking voor het voetlicht brengt. Kennisontwikkeling vraagt om transparantie 

en interactie tussen de weinig gespecialiseerde zorginstellingen die er landelijk nog 

over zijn. Werkzame componenten in de aanpak van deze kwetsbare jongeren 

moeten gedeeld worden. De roep om het uitrollen van een landelijk 

onderzoeksprogramma wordt steeds luider. Een nationaal gecoordineerd 

onderzoeksprogramma zal zeker een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van 

de huidige ingezette interventies.  

Het boekje is een aanrader voor collega’s werkzaam in het onderwijs. Ik 

verwacht dat de huidige populatie werkenden in de Jeugdzorg op de hoogte is van 

de geschetste ontwikkelingen.   
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