ThuisBest missie: plaatsingen van
jongeren in jeugdinstellingen zo kort
mogelijk. Missie geslaagd?

Kinderen horen thuis op te groeien, maar soms is uithuisplaatsing niet te voorkomen. ThuisBest is eind
2012 begonnen met als missie:
een zo kort mogelijk verblijf voor jongeren die in een gesloten jeugdinstelling worden geplaatst
intensief samenwerken tijdens de behandeling met het gezin en de systemen daar omheen om
een zo duurzaam behandelresultaat te bewerkstelligen
Nu is het eind 2017 en blijkt: ook bij kortdurende gesloten plaatsing weet ThuisBest
uitstekende behandelresultaten te boeken. Na een tijdelijke uithuisplaatsing van 6 tot 8 weken bij
Almata JeugdzorgPlus gaat de jongere naar huis waar de inzet van multisysteemtherapie van de
Viersprong of Prisma al is gestart. ThuisBest heeft zich bewezen als een eﬀectieve behandeling en daar
zijn we trots op. Wij werken vooral evidence-based. Graag laten wij onze onderzoeksresultaten
hieronder aan u zien.

Onderzoeksresultaten tot 1 oktober 2017
1. Jongeren doen weer mee

Voor de jongeren die we in het ThuisBest traject hebben behandeld geldt bij einde behandeling dat:
73 procent van de jongeren thuis woont,
82 procent een zinvolle dagbesteding heeft,
91 procent geen terugval heeft.

2. Kortdurende behandelingen
De gemiddelde behandelduur van de tot nu toe ingezette ThuisBest-trajecten bedroeg 70 dagen. De
gemiddelde behandelduur bij reguliere Jeugdzorg Plus trajecten is 208 dagen. De behandelduur is met
30% verkort.

3. De behandelde jongeren zijn zelf ook tevreden over ThuisBest
De jongeren geven de behandeling een cijfer tussen 7 en 9, met een gemiddelde van 7,9. Ze zijn dus
behoorlijk tevreden over ThuisBest. Met name zijn ze blij dat mét hen gesproken wordt en niet alleen
over hen.
Ook na zes maanden zijn de resultaten positief:
74 procent van de jongeren woont thuis,
77 procent heeft een zinvolle dagbesteding,
87 procent heeft geen terugval.

ThuisBest wordt erkend door het NJI als erkende jeugdinterventie.

Relatief lage kosten
Ook aan de kostenkant is ThuisBest een
eﬀectieve behandeling. De kosten zijn 40 tot
50% goedkoper doordat de verblijfsduur binnen
gesloten jeugdzorg tot een minimum wordt
beperkt.

Geen wachtlijst
ThuisBest kent geen wachtlijst. Gezinnen
kunnen dus direct aangemeld worden.

Nee. Onze missie is niet
geslaagd…(!)
Want nog meer gezinnen verdienen een
ThuisBest-traject!

Hoe willen we onze missie
laten slagen?
ThuisBest nóg bekender binnen de
gemeentelijke regio’s maken en aan mensen
zoals u. We willen ThuisBest snel door laten
groeien naar 200 cliënten. Helpt u ons mee? We
hebben u nodig!

U kunt ons en uw cliënt helpen

of mail uw vraag;
henk.vanden.bemd@sjsj.nl

Heeft u een casus? Neemt u dan contact met ons op.
Bel Henk van den Bemd op 06 15 35 99 73
of kijk op www.thuis-best.com
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