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UITGEVERIJ I STUDIECENTRUM 

PRAKTIJKDAG 
Maandag 13 november 2017 - Hotel Breukelen 

Gesloten jeugdhulp in de praktijk 
Knelpunten en oplossingen rondom de procedure tot en uitvoering van 
vrijheidsontneming van jongeren 

Onderwerpen die centraal staan: 
• De procedure tot aan de plaatsing gesloten jeugdhulp 
• Context: wat gaat goed en wat niet? De uitvoering van de maatregel gesloten jeugdhulp in de praktijk 
• Welke eisen moeten worden gesteld aan een plaatsing voor jonge kinderen? 
• Onderzoek DFC 
• Ervaringen met de nieuwe Voorwaardelijke machtiging gesloten 'jeugdhulp 
• Rol en functie van gedragsdeskundigen bij het afgeven van een instemmingsverklaring voor een 

Voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp 
• Gesloten plaatsing zonder machtiging 
• Positie van de advocaat in de procedure gesloten jeugdhulp 
• Afsluitende reflectie 

Voor praktijk en werkzaamheden van: 
• JeugdzorgPIus (gesloten jeugdhulp) 
• Gecertificeerde Instellingen 
• Gedragsdeskundigen/-wetenschappers 
• Wijkteams 
• Jeugd GGZ 

• Juristen bij gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, 
Veilig Thuis, Gecertificeerde instellingen die een· 
kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitvoeren 

• (Jeugdrecht)advocaten 
• Kinderrechters 

Actuele informatie en aanmelden www.kerckebosch.nl 



Maandag13 november - Hotel Breukelen 

Toename gesloten jeugdzorg en 
crisissituaties 
Het plaatsen van een minderjarige in een gesloten 
jeugdhulpinstelling is de zwaarste vorm van 
uithuisplaatsing die Nederland kent en is bedoeld 
voor jongeren met ernstige ontwikkelings- en 
(gedrags)stoornissen. In 2016 zijn méér kinderen 
en jongeren gedwongen opgenomen in gesloten 
jeugdzorginstellingen, constateerde de Kinder 
ombudsvrouw op basis van eigen onderzoek. 
Ook constateerde zij een toename in het aantal 
crisisplaatsingen in de gesloten jeugdzorg. 
Ook uit onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bleek 
vorig jaar dat er veel variaties bestaan in de wijze waarop 
gedwongen jeugdhulp plaatsvindt. Hoewel er eisen 
en voorwaarden worden gesteld aan het inzetten van 
gesloten jeugdhulp, stapt de praktijk daar af en toe 
overheen. 

De sprekers zetten de gehele procedure vanaf het 
moment dat aanmelding wordt overwogen tot 
en met de uitvoering van de gesloten jeugdhulp 
voor u op een rij. Welk beeld komt uit onderzoek 
naar voren? Wat gaat goed en welke oorzaken en 
mogelijke oplossingen zijn er voor de problemen, 
risico's en (juridische) knelpunten in de praktijk? 

Juridische waarborgen in de praktijk 
onvoldoende? 
Omdat het gaat om een zeer ingrijpende maatregel, 
mag een jeugdige alleen in een instelling voor gesloten 
jeugdhulp worden opgenomen als een kinderrechter 
daarvoor een machtiging heeft afgegeven. De 
kinderrechter kan deze machtiging alleen verlenen als 
een onafhankelijke gedragswetenschapper oordeelt dat 
gesloten jeugdhulp noodzakelijk is. Ook krijgt de jeugdige 
altijd een advocaat toegewezen. Echter, in de praktijk 
signaleren belangenbehartigers van jeugdigen dat de 
juridische waarborgen onvoldoende zijn. 

Ditzelfde geldt voor de voorwaardelijke machtiging 
gesloten jeugdhulp die bestaat sinds de invoering van de 
Jeugdwet (januari 2015) Werken de bodemeisen zoals 
geformuleerd door Inspectie Jeugdzorg voor het 
"verantwoord plaatsen van jongeren zonder rechterlijke 
machtiging gesloten jeugdhulp op een locatie waar 
gesloten jeugdhulp wordt geboden" voldoende? Wat 
vinden gedragswetenschappers van hun rol en functie bij 
het opstellen van de instemmingsverklaring voor deze 
nieuwe machtigingsvorm? 

Praktijkproblemen vrijwillige versus 
gedwongen gesloten plaatsing 
Wat in de praktijk ook als pijnpunt wordt ervaren, is 
het onderscheid tussen de vrijwillige gesloten plaatsing 
door de gemeente en de plaatsing binnen het justitiële 
kader van een kinderbeséhermingsmaatregel. Wat is het 
verschil? Waar lopen de verschillende instanties tegen 
aan! Gemeenten worstelen met hun taak op dit punt. 

ons ook OR twitter l @kkbschuldhulR • ••• • • •• 

PROGRAMMA 
09.30 - 10.00 Ontvangst, registratie van de deelnemers 

10.00 - 10.05 
Opening en welkom door de dagvoorzitter 
dr. mr. Goos Cardol 

10.05 - 10.35 
Context: wat gaat goed en wat niet? 
• Juridisch toetsingsmodel is te uitgebreid maar ook te 
beperkt 

• Het recht van de jeugdige op passende zorg; 
• Het toetsen van verlengingsbeslissingen; 
• Een zelfstandige rechtspositie helemaal goed geregeld? 
• Gesloten jeugdhulp en de afstemming met het 
jeugdstrafrecht en de jeugd-GGZ. 

mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf llM 

10.35 - 11.05 
Gesloten jeugdhulp vanuit 
kinderrechtelijke perspectief 
• Onderzoek naar de rechtspositie van minderjarigen in 
gesloten jeugdhulpinstellingen 

• Praktijkkwesties t.a.v. gesloten jeugdhulpinstellingen 
bezien van uit VN-Kinderrechtenverdrag 

• Harmonisatie van regelgeving 
mr. Maart je Berger 

11.05 - 11.30 Koffiepauze 

11.30 -12.00 
Uitstel van geslotenheid en overgang naar 
openheid 
• Essentie en doel van de voorwaardelijke machtiging 

gesloten jeugdhulp 
• Knelpunten 
• Voorafgaand aan geslotenheid? 
• Rechtswaarborgen kind en ouders 
• Onderscheid tussen vrijwillig en juridisch kader 

(presentatie onderzoeksgegevens casestudy) 
mr. dr. Veronica Smits 

12.00 - 12.30 
Positieve ervaringen met gesloten 
jeugdhulp 
Gedragsdeskundige van een GI 

12.30-13.30 Lunch 



13.30 - 14.00 
Rol en functie van de onafhankelijk 
gekwalificeerde gedragswetenschapper bij 
het opstellen van de instemmingsverklaring 
voor de voorwaardelijke machtiging 
gesloten jeugdhulp 
In 2016 is onderzoek uitgevoerd naar deze nieuwe 
machtigingsvorm en specifiek de rol en de functie van 
de onafhankelijk gekwalificeerde gedragswetenschapper 
hierbij: 
• Wat is de rol en omvang van de toetsing door 

gedragswetenschappers bij het afgeven van de 
instemmingsverklaring en specifiek het beoordelen van 
de voorwaarden daarbij? 

• Wat zijn volgens hen goede criteria om te gebruiken 
voor het opstellen van voorwaarden bij de 
voorwaardelijke machtiging? 

• Hoe waarderen zij de ontwikkelingspsychologische en 
pedagogische inzet van de voorwaardelijke machtiging 
gesloten jeuqdhulp? 

• Wat is volgens hen nodig om de voorwaardelijke 
machtiging gesloten jeugdhulp op een optimale manier 
in te zetten ten behoeve van de jongere en hoe zien zij 
hun eigen rol hierbij) 

dr. Menno Ezinga 

14.00 - 14.30 
Verantwoord plaatsen met én zonder 
machtiging gesloten jeugd hulp: hoe 
werken de nieuwe bodemeisen van de 
Inspectie Jeugdzorg in de praktijk? 
• Vrijheidsontneming versus vrijheidsbeperking? Gesloten 
versus besloten? 

• Rechtsmiddelen en rechtspositie van de jongere die 
op basis van een gesloten machtiging verblijft in de 
gesloten jeugdhulpinstelling (controle, toezicht en 
functioneren van het klachtrecht) 

• Hoe verhoudt zich dit ten opzichte van de positie 
van de minderjarige die 'vrijwillig' is geplaatst zonder 
machtiging (geen recht op advocaat, ontbreken 
rechtsmiddelen als gevolg van veronderstelde vrijheid)? 

mr. drs. Reinier Feiner 

14.30 - 14.50 Pauze 

14.50 - 15.20 
Positie van de advocaat in de hele 
procedure 
• Wat verwacht een jongere van een advocaat 
• Mogelijkheden en onmogelijkheden 
• Praktijkervaringen 
mr. Cindy Koole 

15.20 - 15.50 
Afsluitende reflectie 
prof. dr. Caroline Forder 

15.50 - 16.00 Round-up door de dagvoorzitter 

16.00 Aperitief 

SPREKERS 
mr. Maart je Berger 
Juridisch adviseur, 
Defence for Children 

dr. mr. Goos Cardol 
Onderzoeker/senior docent Opvoeden in het 
publieke domein, Hogeschool Zuyd, Sittard 
Bestuurslid, Vereniging Familie- en 
jeugdrecht, Voormalig Jurist Raad voor de 
Kinderbescherming 

dr. Menno Ezinga 
Senior onderzoeker Lectoraat residentiële 
jeugdzorg, Hogeschool Leiden 

mr. drs. Reinier Feiner 
Advocaat Feinerlwema advocaten, Rotterdam 
(zaak meisje Schrikket. zat gesloten (L)VB) 

prof. dr. Caroline Forder 
;)il~~. Bijzonder hoogleraar Rechten van het Kind, 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
Vrije Universiteit Amsterdam 
Familierechtadvocaat, in samenwerking met 
Hamerslag & Van Haren Advocaten 

mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf LLM 
Promovenda Jeugdrecht, Universiteit Leiden 
Familierechtadvocaat, bvd advocaten, 
Barneveld 

mr. Cindy Koole 
Advocaat Olie & De Jonge Advocaten, Goes, 
Voorzitter Vereniging van Nederlandse 
Jeugdrechtadvocaten 

mr. dr. Veronica Smits 
Universitair docent familie/jeugdrecht, 
Tilburg University 
Jurist, Expertise Centrum, 

.~ ••• ~ William Schrikker Groep en 
rechter plv., Rechtbank Oost Brabant 

Actuele informatie en aanmelden: www.kerckebosch.nl 
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UITGEVERIJ I STUDIECENTRUM 

Praktijkdag 
Gesloten jeugd hulp in de praktijk 

Datum 
Maandag 13 november 2017 

Locatie 
Hotel Breukelen 

Organisatie 
Studiecentrum Kerckebosch 
Klantenservice: 030-6984222 
klantenservice@kerckebosch.nl 
Organisatorisch: Esmee van den Berg 
030-6984219 
evandenberg@kerckebosch.nl 
Inhoudelijk: Idith Beljaars 
030-6984204 
ibeljaars@kerckebosch.nl 

Wat is mijn investering? 
€ 395,- per persoon excl. btw 
€ 365,- per persoon excl. btw bij 
gelijktijdige aanmelding van twee of 
meer deelnemers uit een en dezelfde 
organisatie. 
Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en 
(digitaal) documentatiemateriaal. 

Hoe meld ik mij aan? 
Meld u snel en gemakkelijk aan op 
www.kerckebosch.nl 
Spoedig na ontvangst van uw 
aanmelding sturen wij u een bevestiging 
van uw deelname en een (digitale) 
factuur; ongeveer tien dagen voor dato 
ontvangt u uw inschrijvingsbewijs en een 
routebeschrijving. 
Eventueel kunt u zich aanmelden via 
e-mail: klantenservice@kerckebosch.nl 

Ik ben verhinderd 
Annulering is uitsluitend schriftelijk 
mogelijk tot drie weken voor dato; na 
deze datum is annulering niet meer 
mogelijk. U kunt zich echter te allen tijde 
laten vervangen door een collega. Bij 
tijdige annulering wordt € 75,- exclusief 
btw administratiekosten in rekening 
gebracht. 

www.kerckebosch.nl 

Accreditatie 
SKJ / Registerplein/ NIP / NVO in aanvraag. 
Voor advocaten Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid, mag u als 
advocaat zelf beoordelen of het volgen van een bijeenkomst uw vakbekwaamheid 
ten goede komt. Om aan te kunnen tonen dat u het onderwijs heeft gevolgd, vragen 
wij u voorafgaand aan en na afloop van de bijeenkomst uw eticketibadge te scannen 
en ontvangt u na afloop een certificaat van deelname. Het is aan te bevelen dat u 
tevens een programma bewaart waaruit de inhoud van de bijeenkomst blijkt en het 
aantal netto uren onderwijs. Voor meer informatie over de verdere voorwaarden 
van de Nederlandse Orde van Advocaten verwijzen wij u naar de Verordening op de 
vakbekwaamheid en de Regeling vakbekwaamheid. Het aantal lesuren voor deze 
bijeenkomst is 4 uur. 

Voor concrete puntentoekenning kunt op www.kerckebosch.nl kijken. 
Deelname aan deze bijeenkomst levert een deelnamecertificaat op. 

Stuur uw praktijkcasus en vragen in! 
We nodigen u van harte uit om uw eigen praktijkervaringen met de sprekers en 
andere deelnemers te delen. 
Stuur uw casus en/of vragen in naar klantenservice@kerckebosch.nl 
Dit kan tot maandag 30 oktober 2017 

Studiecentrum Kerckebosch 
Postbus 122 - 3700 AC Zeist 
Telefoon: 030-6984222 
E-mail: klantenservice@kerckebosch.nl 
www.kerckebosch.nl 

Volg ons ook op twitter: @kkbjeugd #Jeugdgesloten2017 

Uwadresgegevens 
Gegevens wijzigen of verwijderen? 
Ga naar uw Mijn Kerckeboschaccount of geef het door via 
k la ntenservice@kerckebosch.nl. 


