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Uw Kamer heeft mij in de motie van het lid Westerveld c.s.1 verzocht om 
brieven over de voortgang rondom de sluiting van de Hoenderloo Groep, 
en daarin expliciet mee te nemen of er voor alle kinderen een passende 
vervolgplek is geregeld. In een commissiebrief van 22 juli 2020 heeft u 
gevraagd om hierover deze week een brief te ontvangen. In deze brief 
informeer ik u over de stand van zaken op 23 juli 2020. Achtereenvolgens 
zal ik in gaan op de vervolgplekken en de voortgang in het creëren van 
nieuwe plekken op andere locaties van Pluryn. 
Uitgangspunt blijft dat er geen enkele jongere tussen wal en schip gaat 
vallen. Dit is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder en 
gemeenten. De IGJ ziet intensief toe op dit proces. 

1. Passende en duurzame vervolgplekken  

Er verbleven toen in december 2019 de voorgenomen sluiting werd 
aangekondigd 220 jongeren bij de Hoenderloo Groep. Het overgrote deel 
van hen is regulier uitgestroomd omdat hun behandeling conform het 
behandelplan bij de Hoenderloo Groep was afgerond. Pluryn heeft 
gemeld dat op dit moment nog 55 jongeren in zorg zijn bij de Hoenderloo 
Groep. 
Een kleine dertig van deze jongeren gaat naar nieuwe plekken elders 
binnen Pluryn. Daar ga ik in de volgende paragraaf nader op in. 
De andere jongeren krijgen voor 1 augustus een vervolgplek op bestaande 
plekken van Pluryn of bij een andere aanbieder. Tijdens het AO Jeugd op 
23 juni 2020 (Kamerstuk 31 839, nr. 746) informeerde ik u dat Pluryn, 
gemeenten en OZJ nog intensief in gesprek waren met andere zorgaan-
bieders en zorgbemiddeling om een passende en duurzame vervolgplek 
te vinden voor 9 jongeren. Op 10 juli 2020 liet Pluryn mij weten dat voor 
alle jongeren een passende en duurzame vervolgplek is gevonden. 

1 Kamerstuk 31 839, nr. 731
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2. Nieuwe plekken op andere locaties van Pluryn  

Voor een kleine dertig jongeren met zware ASS en hechtingsproblematiek 
creëert Pluryn nieuwe plekken binnen de organisatie. Deze jongeren zijn 
niet gebaat bij een behandelcentrum voor kort verblijf zoals de 
Hoenderloo Groep, maar met een plek waar ze kunnen blijven. De 
ouders/voogden van de meesten van hen hebben definitief bevestigd dat 
zij van dit aanbod gebruik maken. Een aantal hebben dit niet gedaan, 
maar gekozen voor een andere aanbieder. Pluryn verwacht dat 24 nieuwe 
plekken per 1 augustus 2020 gereed zullen zijn. Snel daarna zal voor de 
laatste zes jongeren hun nieuwe plek gereed zijn. Tot die tijd blijven zij op 
de Hoenderloo Groep. 
De IGJ heeft het nieuwe aanbod binnen Pluryn bezocht om de 
passendheid van deze plekken te onderzoeken. De IGJ zal hierover op 
korte termijn een voortgangsbericht publiceren. 

Komende maand ontvangt u van mij nog twee voortgangsbrieven. 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge
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