Route gesloten plaatsingen
Een plaatsing bij een GJI (gesloten jeugdzorg instelling) kan alleen plaatsvinden als een
rechtbank hiervoor toestemming gegeven heeft. Het doen van een verzoek tot een
gesloten plaatsing is een gecompliceerd geheel dat aan een aantal juridische eisen moet
voldoen. Voor het aanvragen van de verschillende type machtigingen bestaan
verschillende routes. Deze routes, de toelichting op de routes en een overzicht van de te
regelen machtigingen en mandateringen, kunnen worden opgevraagd via
info@sdfryslan.nl.
Naast het doen van het verzoekschrift dient er nog een plek geregeld te worden op een
voorziening voor gesloten jeugdzorg. Deze aanmelding dient via PC Noord te gaan zodat
er ook daadwerkelijk een plek is voordat de rechtbank het verzoek ontvangt voor
gesloten plaatsing.
Dit plaatsingsproces is hieronder in het kort beschreven:
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•Ouders stemmen in met het doen van een verzoek door de gemeente voor een gesloten
plaatsing van de minderjarige.
•Er wordt contact opgenomen met PC Noord om te informeren of er plek is. Deze bepaalt de
urgentie en weet waar er regionaal en buitenregionaal plek is.

•PC Noord stuurt de aanmeldings- & risicotaxatieformulieren die nodig zijn voor voor de
aanmelding en reserveert een plek.
•Het verzoekschrift en bijlagen wordt verstuurd naar de rechtbank door de aanvrager. PC Noord
dient hiervan een kopie te krijgen. PC Noord screent of alle benodigde documenten aanwezig
zijn zodat er een succesvolle plaatsing tot stand kan komen.

•Als de rechtbank uitspraak gedaan heeft en een machtiging voor gesloten jeugdzorg afgeeft
geeft de aanvrager dit door aan PC Noord.
•PC Noord bevestigd de inschrijving en geeft aan de betreffende casemanager door waar er
plek is en met wie er dan contact opgenomen kan worden om de minderjarige te plaatsen.

Wat doet PC Noord nog meer?
Behalve het regelen van een plek bij een voorziening heeft PC Noord ook nog een
adviserende rol in de toeleiding naar een gesloten plaatsing. Er kan een casus voorgelegd
worden met de vraag of een gesloten plaatsing wel of niet meerwaarde heeft, of dat er
misschien gekeken moet worden naar een landelijke specialisatie. PC Noord kan dan
meedenken, adviseren, en houdt de landelijke capaciteit bij. Bij de aanmelding
controleert de plaatsing coördinator van PC Noord de documenten, waarbij uiteindelijk de
aanvrager zelf verantwoordelijk blijft voor het verzoek dat ingediend wordt.

Contact
PC Noord kan tijdens kantooruren op de volgende manieren bereikt worden:
Telefonisch op: 058-2333 3838
Email: PCRegioNoord@regiecentrumbv.nl
Buiten kantooruren: Via Spoed4Jeugd op 0900 234566

