Reactie vragen mevr. M. van Eijden
Intramuraal verblijf
Gestelde vragen:
1. Hoeveel intramurale plekken voor jeugdigen zijn er precies? (complex verblijf)
2. Bij welke organisaties zijn deze plekken precies?
3. Wat is de locatie van deze plekken?
Reactie
De BSA Jeugdhulp is in onze regio verantwoordelijk voor de plaatsing van jongeren als het gaat om complex
verblijf. BSA Jeugdhulp is een netwerkorganisatie van zeven aanbieders voor specialistische jeugdzorg, de
zogenaamde Breed Spectrum Aanbieders. Deze zeven partijen zijn:
– GGZ-Centraal
– ’s Heeren Loo
– Leger des Heils
– Pluryn
– De Rading Jeugd- en Opvoedhulp
– Timon
– Youke
Er zijn regionaal geen plekken/aantal bedden ingekocht bij de BSA. Wel is de functie ‘verblijf’ ingekocht bij de
BSA. Dit betekent dat wanneer er een verblijfsplek nodig is, de BSA ervoor verantwoordelijk is om een
geschikte plek de zoeken. Dit doen zij in eerste instantie binnen de BSA zelf en waar nodig buiten de BSA.
Hierbij staat voorop dat de plek passend is en dus aansluit bij de behoeften en problematiek van de
jongere(n). Aansluitend bij de transformatieopgave wordt er zo veel mogelijk gestreefd naar plaatsingen ‘zo
thuis mogelijk’ en ‘zo dichtbij mogelijk’. In de praktijk blijkt voornamelijk dat niet het aantal beschikbare
plekken, maar de noodzakelijk match tussen de verblijfsplek en de jongere het vinden van een geschikte plek
ingewikkeld maakt.
Gezien bovenstaande kan er geen concreet antwoord gegeven worden op de vraag hoeveel intramurale
plekken er voor jeugdigen zijn. Onderstaande afbeeldingen geven wel een beeld van het aantal jongeren in
verblijf, zowel vanuit de BSA als binnen de LTA.
1. Regionaal: Aantal kinderen per maand per ‘verblijfssoort’. Exclusief deeltijdpleegzorg en logeren.

2. Regionaal: Aantal unieke cliënten per maand (P*Q LTA)

3. Regionaal: Stijging/daling (aantal en %) van aantal unieke cliënten van jan-jun 2020 t.o.v. jan-jun 2021

4. Leusden: Aantal unieke cliënten per aanbieders (BSA), onderverdeeld per product

Bovenstaande zeven BSA partijen hebben verschillende locaties binnen de regio. Op de websites van deze
aanbieders staat meer informatie over alle locaties.
- GGZ-Centraal
- ’s Heeren Loo
- Leger des Heils
- Pluryn
- De Rading Jeugd- en Opvoedhulp
- Timon
- Youke

