
Voorwaardelijke
machtiging
Een kans op verbetering met  
minder intensieve middelen
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Maak jij je als hulpverlener of verwijzer ernstige zorgen over 
de ontwikkeling van een jongere? Onttrekt een jongere 
zich aan zorg en heb je het gevoel dat het effect van een 
behandeling uitblijft? Is de situatie zo wankel dat een 
jongere een risico vormt voor zichzelf en anderen? Dan 
biedt de voorwaardelijke machtiging dé mogelijkheid om in 
korte tijd toch tot een positief keerpunt te komen.

Alles al geprobeerd,  
en dan...?
Als hulpverlener, begeleider, verwijzer, 
school- of leerplichtambtenaar wil je 
samen met een jongere een positief 
keerpunt bereiken. Dit is hard werken en 
niet altijd vanzelfsprekend. Soms loopt 
een jongere zo vast dat je zoekt naar 
andere manieren om hem   weer in  
beweging te krijgen. Maar wat blijft er 
over als je denkt alles geprobeerd te 
hebben?

Gedwongen opname in een gesloten in-
stelling zoals Elker lijkt dan een volgende  
stap. Maar dit is een zeer intensieve 
maatregel voor een jongere, z’n systeem 
én z’n sociale netwerk. Wat als deze zeer 
intensieve maat regel anders vorm  
gegeven kan worden?  Een vorm waarbij 
een ‘stok achter de deur’-aanpak  
geboden wordt? Een vorm waarbij  
termen als ‘cliëntparticipatie’ en  

‘commitment’ van de jongere zelf, de 
succesingrediënten zijn. Deze vorm  
bestaat: de voorwaardelijke machtiging!

Voorwaardelijke machtiging
Goed om te weten dat er een andere 
weg is om te bewandelen: de voor-
waardelijke machtiging. De kinderrechter 
geeft hierbij een machtiging onder voor-
waarden af om een jongere te plaatsen 

in een instelling voor gesloten jeugdhulp 
zoals Elker. Zolang een jongere zich aan 
de voorwaarden houdt, kan hij opname 
in een gesloten instelling echter voor-
komen. Omdat de jongere participeert in 
het proces en zich committeert aan de 
uitvoering hiervan, wordt de effectiviteit 
van deze zorgvorm aanzienlijk verhoogd.
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Schep nieuwe 
mogelijkheden
De inzet van een voorwaardelijke  
machtiging biedt nieuwe mogelijkheden 
om een positief keerpunt bij jongeren te 
bereiken en te behouden.

• De kracht van een voorwaardelijke 
machtiging schuilt in een gezamen-
lijke aanpak en een gedeelde verant-
woordelijkheid. Alle partijen worden 
in het traject naar de voorwaardelijke 
machtiging betrokken: JeugdzorgPlus, 
de school, de zorgaan bieder en de 
verwijzer. Met elkaar denken we na 
over hoe we onze expertise inzetten 
om een gesloten opname zoveel 
mogelijk te voorkomen, maar wél een 
positief keerpunt kunnen bereiken.  

• Wanneer een jongere een terug-
val heeft, biedt de voorwaardelijke 
machtiging de moge lijkheid om dit op 
te vangen met een ‘time-out’ in een 
gesloten instelling. De praktijk leert 
dat deze time-out vaak voldoende 
waarschuwingskracht heeft om een 
jongere weer goed in zorg te krijgen. 

• De jongere speelt een belangrijke 
rol binnen het traject om tot een 
voorwaardelijke machtiging te komen. 
Zo denkt een jongere mee over 
de voorwaarden waaraan hij moet 
voldoen om een gesloten plaatsing te 
voorkomen. Ook moet hij z’n volledige  
toezegging geven aan het hulp-
verleningsplan. Dit schept duidelijk-
heid én ruimte voor eigen  
verantwoordelijkheid. De ‘stok achter 
de deur’ van een gesloten opname 
is voor veel jongeren voldoende om 
zich aan de afspraken te houden. 

• De grootste winst van de voor-
waardelijke machtiging is dat de 
jongere de kans krijgt om in zijn  
eigen omgeving te werken aan 
herstel. Weliswaar met een extra 
‘drukmiddel’, maar wel op die plek 
waar hij nieuw gedrag en nieuwe 
vaardigheden het beste in de praktijk 
kan brengen. 

Een zorgvuldige  
aanpak
De aanvraag en de uitvoering van een 
voorwaardelijke machtiging vraagt om 
een zorgvuldige aanpak en heldere  
afspraken. Goed samenspel tussen 
ouders, verwijzer, zorg- en/of onder-
wijsaanbieder(s), JeugdzorgPlus en  
de jongere is belangrijk om tot een  
verzoek voor voorwaardelijke machtiging  
te komen. 

Het Servicepunt JeugdzorgPlus,  
een samenwerking tussen de zorg-
instellingen Elker Jeugdhulp & onder-
wijs, Yorneo, VNN, Accare, Ambiq en 
Jeugdbescherming Noord, speelt hierin 
een verbindende rol en brengt partijen 
bijeen. Van oriën terend kennismakings-
gesprek tot en met de evaluatie en 
afronding: het Servicepunt informeert, 
coördineert en organiseert het proces. 

Weten hoe het proces rondom de  
voorwaardelijke machtiging 
eruit ziet? Kijk op www.elker.nl/
voorwaardelijkemachtiging

Het hulp verlenings plan
Het hulpverleningsplan is het fundament 
onder de voorwaardelijke machtiging. Op  
basis van dit plan beoordeelt de kinder-
rechter het verzoek tot voorwaardelijke 
machtiging. Dit plan wordt samen met 
JeugdzorgPlus, de zorg- en/of onder-
wijsaanbieder en de jongere opgesteld. 
Het plan onderbouwt de hulp die nodig 
is om de risico’s en bedreigingen  

van een jongere te voorkomen.  
Ook de voorwaarden om een gesloten  
plaatsing te voorkomen, staan in dit plan. 
Het hulpverleningsplan legt eveneens 
vast hoe alle betrokken partijen elkaar 
op de hoogte houden. 
Niet onbelangrijk: de jongere zelf moet 
dit plan ook ondertekenen. 
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De uitvoering van 
de voorwaardelijke 
machtiging
De kinderrechter geeft een voorwaardelijke machtiging meestal  
af voor een half jaar. In die zes maanden wordt er geëvalueerd  
of verlenging nodig is. In deze periode kan gebruik worden  
gemaakt van een time-out. De zorg aanbieder ziet toe of en hoe 
 de jongere het plan en de voorwaarden naleeft en draagt zorg  
voor het informeren van de contactpersoon bij JeugdzorgPlus.  
Daar waar nodig zal multidisciplinair overleg plaatsvinden  
met alle betrokkenen.

Voorwaarden  
niet naleven?
Leeft een jongere de voorwaarden niet 
na? Of blijft hij of zij een gevaar voor 
zichzelf of anderen vormen? Dan kan 
in gezamenlijkheid (doch met een fiat 
van de JeugdzorgPlus-medewerker) 
worden besloten om een jongere 
tijdelijk op te nemen in een gesloten 
setting. Deze time-out duurt zo kort als 
mogelijk en zo lang als nodig. Als de 
time-out langer dan een week duurt, dan 
kan de jongere ook onderwijs volgen 
bij Elker. De jongere krijgt tijdens de 

time-out behandeldoelen mee van de 
zorgaanbieder. Doel van de time-out 
is om hierna de behandeling veilig en 
effectief te kunnen voortzetten in eigen 
omgeving. Wanneer hij aan deze doelen 
voldoet, mag hij de gesloten setting weer 
verlaten. Vaak is een time-out van enkele 
dagen tot twee weken voldoende om 
een jongere tot een keerpunt te laten 
komen. Overigens kan een jongere nog 
in beroep gaan tegen de opname. 



Heb jij een jongere in zorg die zich keer op  
keer onttrekt aan hulpverlening? Vormt een 
jongere met zijn of haar gedrag een risico voor 
zichzelf én anderen? Dan biedt de voorwaar-
delijke machtiging wellicht uitkomst. Informeer 
naar de mogelijkheden via het Servicepunt 
JeugdzorgPlus. 

In samenwerking met
Elker Jeugdhulp & onderwijs, Yorneo, Accare, 
VNN, Ambiq en Jeugdbescherming Noord
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