Zorggebruik nader bekeken: Vraag en aanbod in
de jeugdzorg in Holland Rijnland
Hoofdrapportage

1

© 2018 Nederlands Jeugdinstituut
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming.
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft deze studie verricht in opdracht van de regio Holland
Rijnland.

Auteur(s):
Monique Malmberg
Gert van den Berg
Daphne Kann-Weedage
Erik Jan de Wilde

Figuren/illustraties:
Daphne Kann-Weedage
Monique Malmberg

Nederlands Jeugdinstituut
Catharijnesingel 47
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
Telefoon 030 - 230 63 44
Website www.nji.nl
E-mail info@nji.nl

2

Inhoud
Samenvatting ..................................................................................................................................... 4
1

Inleiding .................................................................................................................................... 6
1.1 Aanleiding voor het onderzoek....................................................................................... 6
1.2 Doel en vraagstelling ........................................................................................................ 6
1.3 Onderzoeksmethoden ..................................................................................................... 7
1.4 Leeswijzer .......................................................................................................................... 8
1.5 Toelichting ......................................................................................................................... 8

2

Jeugdzorggebruik vergeleken .............................................................................................. 10
2.1 Jeugdigen in jeugdhulp .................................................................................................. 10
2.2 Jeugdigen in jeugdbescherming en jeugdreclassering .............................................. 13
2.3 Schatting gebruik jeugdzorg ......................................................................................... 14
2.4 Verwijzingen naar jeugdhulp ........................................................................................ 18
2.5 Kenmerken van jeugdhulp ............................................................................................ 20
2.6 Samenvattende bevindingen ........................................................................................ 23

3

Verklarende factoren jeugdhulpgebruik ............................................................................ 25
3.1 Kenmerken die samenhangen met gebruik van jeugdhulp ..................................... 25
3.2 Problematiek van de jeugdigen .................................................................................... 43
3.3 Nabijheid van voorzieningen ........................................................................................ 45
3.4 Andere mogelijke verklarende factoren ...................................................................... 49
3.5 Samenvattende bevindingen ........................................................................................ 53

4

Het huidige jeugdhulpaanbod ............................................................................................ 54
4.1 Respons ............................................................................................................................ 54
4.2 Aanbod gespecialiseerde jeugdhulp ............................................................................ 55
4.3 Kwaliteit Input: interventies in de jeugdzorg .............................................................. 59
4.4 Kwaliteit Input: professionals in de jeugdzorg ........................................................... 65
4.5 Outcome voorzieningen ................................................................................................ 68
4.6 Samenwerking ................................................................................................................ 76

5

Aanbevelingen ....................................................................................................................... 79

Bijlage 1. Begrippenkader............................................................................................................... 85
Bijlage 2. Deelnemerslijst betrokken organisaties ...................................................................... 88
Bijlage 3. Gespreksleidraad interviews ......................................................................................... 90
Bijlage 4. Referenties ....................................................................................................................... 92
Bijlage 5. Definities en bronvermeldingen figuren en tabellen in hoofdstuk 2 en 3 .............. 93
Bijlage 6. Schattingsmethodieken ............................................................................................... 100

3

Samenvatting
De regio Holland Rijnland scoort relatief hoog op het gebruik van ambulante jeugdhulp en
relatief laag op het gebruik van jeugdhulp met verblijf en is op zoek naar mogelijke verklaringen
hiervoor. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft in opdracht van de regio Holland Rijnland een
onderzoek uitgevoerd naar het jeugdhulpgebruik en de inrichting van het zorglandschap om
antwoorden te krijgen op een aantal vragen. Het doel van dit onderzoek is de gemeenten van de
regio Holland Rijnland meer zicht te bieden op mogelijke verklaringen voor het (hoge)
jeugdhulpgebruik zodat zij verder invulling kunnen geven aan het Sturingsplan Jeugdhulp Holland
Rijnland 2018-2019.
Het onderzoek dat het NJi heeft uitgevoerd, bestond uit de volgende vijf onderdelen:
1. Het verzamelen en analyseren van kwantitatieve gegevens over jeugdhulpgebruik en
mogelijke verklarende factoren in de gemeenten en de regio;
2. Een ‘matching vraag en aanbod’-enquête onder alle gecontracteerde aanbieders waarin
onder andere vragen zijn opgenomen over (de effectiviteit van) hun aanbod;
3. Een literatuuronderzoek naar mogelijke verklaringen voor het gebruik van jeugdhulp en de
ontwikkelingen daarin;
4. Tien (face-to-face) interviews met vertegenwoordigers van zorgaanbieders die in deze regio
actief zijn;
5. Twee verdiepingssessies met vertegenwoordigers van gemeenten en aanbieders.
De bevindingen voor de gehele regio zijn ondergebracht in deze hoofdrapportage, aangevuld
met conclusies en aanbevelingen. Daarnaast zijn er veertien deelrapportages opgemaakt voor
alle afzonderlijke gemeenten, waarin in meer detail ingegaan wordt op de lokale data. In deze
hoofdrapportage komen achtereenvolgens aan de orde: a) Het werkelijke jeugdzorggebruik en
het te verwachten gebruik op basis van de sociaal-demografische kenmerken van de bevolking;
b) De mogelijke verklarende factoren voor het (hoge) jeugdhulpgebruik in deze regio; en c) Het
huidige jeugdhulpaanbod in de regio. Het rapport wordt afgesloten met aanbevelingen die
gebaseerd zijn op de bevindingen en kennis van het NJi over inhoud en sturings- en
transformatieprocessen.
Enkele opvallende bevindingen uit het rapport:
• Doordat er grote verschillen tussen de veertien gemeenten zijn (onder meer in oppervlak,
stedelijkheid, bevolkingsopbouw, sociale status en sociaal-demografische kenmerken van
inwoners) is het moeilijk om algemene bevindingen voor de hele regio te benoemen.
• Het gebruik van jeugdhulp, vooral dat zonder verblijf, is in alle gemeenten hoger dan het
Nederlands gemiddelde. In vijf gemeenten is het ook significant hoger dan verwacht mag
worden op grond van de sociaal-demografische kenmerken. In alle gemeenten wordt minder
gebruik gemaakt van jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en jeugdreclassering.
• De gemeenten in Holland Rijnland doen het in veel opzichten goed ten opzichte van het
Nederlands gemiddelde. Op verschillende sociaaleconomische indicatoren scoren zij boven
het Nederlands gemiddelde en ze scoren laag op factoren die het gebruik van jeugdhulp
bevorderen. Toch ligt het gebruik van jeugdhulp hier hoger dan in Nederland als geheel. Dat
kunnen we niet verklaren met behulp van de factoren waarvan bekend is dat ze
samenhangen met jeugdhulpgebruik.
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•

Opvallend is dat in deze regio meer dan de helft van de jeugdigen die gebruik maken van
jeugdzorg afkomstig is uit een huishouden met een bovengemiddeld inkomen 1.

De bevindingen uit het onderzoek bieden aanknopingspunten voor het verbeteren van het
jeugdhulpaanbod. Zo is het bijvoorbeeld goed om aandacht te hebben voor de rol en de invulling
van de Jeugd en gezinsteams (JGT’s), maar ook voor de rol die andere verwijzers naar jeugdhulp
spelen. Ook strekt het tot de aanbeveling om meer zicht en grip te krijgen op de invloed van
maatschappelijke ontwikkelingen als de toenemende prestatiedruk op jongeren en de invloed
van sociale media. We lijken als samenleving intoleranter te zijn geworden tegenover afwijkend
gedrag en mogelijk speelt dit in bepaalde subculturen een grotere rol. Ook is samenwerking en
afstemming nog niet altijd vanzelfsprekend. Met name tussen aanbieders onderling (ook uit
verschillende sectoren) en tussen het voorliggend veld (JGT’s, CJG, scholen, kinderdagverblijven)
en jeugdhulpaanbieders kan de samenwerking nog beter. In het werken met de outcomeindicatoren en het benutten van deze gegevens voor het maken van kwaliteitsverbeteringen valt
nog winst te behalen.

1

De verdeling in inkomensgroepen is gebaseerd op de inkomens per huishouden, inclusief alle huishoudens zonder kinderen.
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding voor het onderzoek
In de regio Holland Rijnland is het percentage jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp groter
dan landelijk gemiddeld. De regio bestaat uit 14 gemeenten2 die gezamenlijk zorg dragen voor
het beleid, de inkoop en de uitvoering van jeugdhulp, met uitzondering van Alphen aan den Rijn,
Kaag en Braassem en Voorschoten. De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem
kopen jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten jeugdhulp in via de regio. De overige
vormen van jeugdhulp kopen deze twee gemeenten zelfstandig in, buiten de regio om. De
gemeente Voorschoten werkt voor de inkoop van jeugdzorg momenteel samen met de regio
Haaglanden, maar heeft kort geleden via het college van Voorschoten laten weten dat zij in de
toekomst willen aansluiten bij de regio Holland Rijnland.
De gemeenten in de regio Holland Rijnland zijn op zoek naar antwoorden op de vraag hoe het
hoge gebruik in Holland Rijnland kan worden verklaard, om op basis van de antwoorden verdere
invulling te geven aan het Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019. De gemeenten
hebben het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gevraagd om onderzoek te doen naar mogelijke
verklaringen voor het hoge jeugdhulpgebruik en om aanbevelingen te doen.

1.2 Doel en vraagstelling
De afgelopen jaren heeft de regio Holland Rijnland te maken gehad met tekorten op het budget
dat beschikbaar is voor jeugdzorg en tevens met een groeiende vraag naar jeugdhulp. Eerder dit
jaar heeft het bureau Ape in opdracht van Holland Rijnland onderzoek gedaan naar het budget
dat deze regio krijgt voor jeugdzorg (Faber e.a., 2018). De belangrijkste conclusie uit dit
onderzoek is dat het verdeelmodel voor zeker elf gemeenten in de regio nadelig uitpakt: de
normbedragen voor deze gemeenten zijn te laag, waardoor het budget dat zij krijgen niet
toereikend is voor de vraag naar jeugdzorg die daar te verwachten is. Deze bevinding zou een
gedeeltelijke verklaring kunnen zijn voor de tekorten die er in de afgelopen jaren zijn ontstaan in
Holland Rijnland. Daarnaast draagt de landelijke korting op het jeugdzorgbudget, die sinds de
transitie naar de Jeugdwet wordt doorgevoerd, ook bij aan het ontstaan van tekorten. In
aanvulling op het Ape-onderzoek wil de regio meer inzicht in de toenemende vraag naar
jeugdhulp. Daarom is het Nederlands Jeugdinstituut gevraagd mogelijke verklaringen voor het
(hoge) jeugdzorggebruik in de gemeenten van de regio Holland Rijnland te onderzoeken.
De belangrijkste vragen waarop dit onderzoek antwoord moet geven, zijn:
1. Verschillen in jeugdzorggebruik
a. Wat zijn de verschillen in gebruik van (verschillende vormen van) jeugdzorg tussen de
veertien gemeenten in de regio en in vergelijking met het Nederlands gemiddelde?
Deze vraag wordt besproken in hoofdstuk 2 van dit rapport.
2. Verklarende factoren jeugdzorggebruik
a. In hoeverre kunnen demografische kenmerken waarvan bekend is dat deze
samenhangen met gebruik van jeugdzorg een verklaring bieden voor het hoge gebruik
van jeugdhulp in de regio Holland Rijnland?
b. Wat zijn de belangrijkste problemen van de jeugdigen in de gemeenten en kunnen die de
omvang van het jeugdhulpgebruik verklaren?

Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.
2
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c.

In hoeverre verklaart de fysieke nabijheid van specialistisch aanbod het hoge
jeugdhulpgebruik in de gemeenten van Holland Rijnland?
d. Welke andere factoren spelen mogelijk ook een rol in het gebruik van jeugdhulp?
Deze vragen komen aan de orde in hoofdstuk 3 van dit rapport.
3. Overzicht van het huidige jeugdhulpaanbod in relatie tot verwachte problematiek
a. Hoe ziet het aanbod specialistische jeugdhulp in de regio Holland Rijnland er uit?
b. Hoe hangt de verwachte problematiek samen met wat aanbieders aan interventies
inzetten?
c. Wat is bekend over de kwaliteit van de ingezette interventies en de professionals?
d. In welke mate hebben aanbieders zicht op de resultaten van hun inzet (outcome van
voorzieningen)?
e. Wat is bekend over de samenwerking tussen aanbieders om tot passend aanbod te
komen?
Deze vragen bespreken we in hoofdstuk 4 van het huidige rapport.
4. Potentiële verbeterpunten
a. Wat zijn mogelijke verbeterpunten in het jeugdzorgstelsel en de sturingswijze van de
gemeenten die de transformatie een impuls kunnen geven.
Deze vraag staat centraal in het vijfde en laatste hoofdstuk van deze rapportage.

1.3 Onderzoeksmethoden
Voor de onderzoeksvragen 1a en 2a-c is gebruik gemaakt van kwantitatieve data. Deze data zijn
afkomstig van de gemeenten zelf, van het CBS (zowel openbaar als niet openbaar (micro-data)),
van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en van Ingrado. Er is een schattingsmodel gebruikt op
basis van databestanden van onder andere het NJi, CBS en het landelijke onderzoek Health
Behaviour in School-aged Children (HBSC; 20133). Meer uitleg over deze onderzoekmethode is te
vinden in bijlage 6. De gebruikte bronnen en bijbehorende jaartallen staan weergegeven in
bijlage 5.
Voor de onderzoeksvragen onder 3 is gebruik gemaakt van een elektronische enquête die
verstuurd is aan de gecontracteerde aanbieders van de regio. Met de enquête is informatie
opgehaald over het aanbod (mate waarin gebruik wordt gemaakt van effectieve interventies), de
kwaliteit van de professionals en organisatie (zoals de registratiegraad van de professionals,
certificering van de organisaties, gebruik van effectieve interventies), het gebruik van de
outcome-indicatoren en de samenwerking met cliënten en andere aanbieders. Voor de
beantwoording van onderzoeksvraag 3b is mede gebruik gemaakt van de verdiepingssessie
‘vraag en aanbod’ die heeft plaatsgevonden op 1 november 2018.
Voor onderzoeksvraag 2d zijn tien interviews afgenomen (face-to-face en telefonisch) met
medewerkers van jeugdzorgorganisaties in de regio. In de interviews is ingegaan op verklaringen
voor het gebruik van jeugdzorg en verbetermogelijkheden voor het jeugdstelsel. De bevindingen
uit de interviews en het kwantitatieve deel zijn op twee relevante thema’s getoetst en
aangescherpt in twee verdiepingssessies die op 1 november 2018 plaatsvonden. Bijlage 2 bevat
een overzicht van de organisaties waar de personen werken met wie een interview heeft
plaatsgevonden en die hebben deelgenomen aan de verdiepingssessies.

De meest recente data waar we beschikking over hebben betreft het HBSC-onderzoek uit 2013. De HBSC-data uit 2017 waren op
het moment van dit onderzoek nog niet beschikbaar.
3
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1.4 Leeswijzer
We hebben in overleg met de regio gekozen om een hoofdrapportage te maken waarin we
ingaan op het overkoepelende regionale beeld en de verschillen tussen gemeenten, en veertien
deelrapportages waarin we in meer detail ingaan op de lokale data. In deze deelrapporten
presenteren we per gemeente gegevens op de volgende twee onderwerpen:
1. Jeugdhulpgebruik
2. Verklarende factoren jeugdhulpgebruik, in het bijzonder:
a. Demografische kenmerken
b. Alledaagse en ernstige problematiek in de gemeente
c. Fysieke nabijheid specialistisch aanbod
In deze hoofdrapportage heeft u in het huidige hoofdstuk kunnen lezen over de achtergrond,
context en doelstelling van dit onderzoek. In hoofdstuk 2 van dit rapport gaan we in op het
gebruik van jeugdzorg in de veertien gemeenten ten opzichte van de regio en het Nederlands
gemiddelde. In hoofdstuk 3 zijn verklaringen voor het hoge gebruik van jeugdhulp in beeld
gebracht voor de regio. Dit betreft populatiekenmerken, problematiek, fysieke nabijheid van
voorzieningen en mogelijk andere verklarende factoren. Hoofstuk 4 heeft betrekking op het
huidige jeugdhulpaanbod in de regio. We gaan hier in op de samenhang tussen zorgvraag en
aanbod, de kwaliteit van het aanbod, de resultaten van de voorzieningen en de (onderlinge)
samenwerking. Tot slot staan in hoofdstuk 5 de aanbevelingen die als input kunnen dienen voor
het Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019. Dit betreft een concluderend hoofdstuk
waarin eveneens vooruit wordt gekeken: wat betekenen de uitkomsten uit dit onderzoek voor
het jeugdbeleid van de regio, voor de praktijk van de aanbieders en voor het zorglandschap? Het
verkennende karakter van dit onderzoek en de complexiteit van het onderwerp maken dat in dit
hoofdstuk geen absolute uitkomsten staan, maar wel materiaal voor verdieping en voor het
verder ontwikkelen van efficiënte en effectieve jeugdhulp.
Referenties van bronverwijzingen zijn opgenomen in bijlage 4. In de overige bijlagen vindt u een
begrippenkader met veelgebruikte begrippen en de door ons gehanteerde definities (bijlage 1),
een deelnemerslijst van organisaties aan de interviews, enquête en verdiepingssessies (bijlage 2),
de gespreksleidraad voor de interviews (bijlage 3), definities en bronvermeldingen behorend bij
de figuren en tabellen van hoofdstuk 2 en 3 (bijlage 5) en een toelichting op de
schattingsmethodieken (bijlage 6).

1.5 Toelichting
In dit rapport gebruiken we de begrippen ‘kinderen’, ‘jongeren’ en ‘jeugdigen’. Met kinderen
bedoelen we alle inwoners van 0 tot 12 jaar, en met jongeren alle inwoners van 12 tot 18 jaar. De
aanduiding jeugdigen heeft betrekking op alle kinderen én jongeren bij elkaar. Hier en daar is er
sprake van personen van 18 tot 21 of 23 jaar; die groep noemen we jongvolwassenen.
In dit rapport worden de begrippen ‘jeugdhulp’ en ‘jeugdzorg’ naast elkaar gebruikt. Om
verwarring te voorkomen is het goed om hier te memoreren wat deze begrippen inhouden en
waarin ze overeenstemmen en van elkaar verschillen.
• Jeugdzorg: sinds de invoering van de Jeugdwet is ‘jeugdzorg’ de verzamelnaam geworden van
alle vormen van jeugdhulp, samen met jeugdbescherming en jeugdreclassering.
• Jeugdhulp: hieronder vallen alle vormen van hulp aan jeugdigen en hun opvoeders die
voorheen bekend stonden als provinciale jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugd-lvb-zorg. Daartoe
wordt ook de hulp gerekend die lokale teams verlenen.
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Jeugdzorg is dus de omvattende term die op zowel jeugdhulp als jeugdbescherming en
jeugdreclassering betrekking heeft. Jeugdhulp verwijst naar alle vormen van hulp met
uitzondering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Een belangrijk onderscheid is dat
tussen jeugdhulp zonder verblijf en jeugdhulp met verblijf. Jeugdhulp zonder verblijf omvat alle
vormen van (semi-) ambulante hulp; jeugdhulp met verblijf bestaat uit alle vormen van jeugdhulp
waarbij een jeugdige niet in het eigen gezin verblijft. Het kan dan gaan om verblijf in een
pleeggezin of een gezinshuis, maar ook om gesloten jeugdhulp of een vorm van begeleid wonen.
Een meer uitgebreide beschrijving is te vinden in de publicatie ‘Jeugdzorg voor en na de Jeugdwet’
van Rudi Bakker (CBS, 2018).
Conform de regels van het CBS kunnen wij aantallen die kleiner zijn dan 10 niet weergeven in
tabellen, figuren en teksten. Indien er sprake is of kan zijn van herleidbaarheid van deze kleine
aantallen (bijvoorbeeld door het optellen van kolomgegevens), zijn wij genoodzaakt om ook een
ander gegeven weg te laten.
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2 Jeugdzorggebruik vergeleken
De eerste onderzoeksvraag heeft betrekking op het jeugdzorggebruik in de gemeenten van
Holland Rijnland. Welke verschillen zijn er tussen de gemeenten en hoe verhouden die zich tot
het landelijk gemiddelde (onderzoeksvraag 1a). In dit hoofdstuk worden de verschillende vormen
van jeugdzorg nader bekeken.

2.1 Jeugdigen in jeugdhulp
Een duidelijke manier om het jeugdhulpgebruik in kaart te brengen is laten zien om hoeveel
procent van de jeugd het gaat. In figuur 2.1.1 staan alle gemeenten van Nederland weergegeven
naar jeugdhulpgebruik van 2017. Op de y-as staat het percentage jeugdigen dat gebruik maakt
van enige vorm van jeugdhulp per gemeente; de gemeente met het hoogste gebruik staat links,
die met het laagste gebruik rechts. Hierin wordt in één oogopslag zichtbaar dat alle veertien
gemeenten van de regio Holland Rijnland een hoger jeugdhulpgebruik hebben dan gemiddeld in
Nederland. Dit zien we doordat alle gemeenten links vallen van de rode lijn die het Nederlands
gemiddelde aangeeft.
overige gemeenten
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Noordwijkerhout
Teylingen
Leiden
Kaag en Braassem
Zoeterwoude
Alphen aan den Rijn
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Noordwijk
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Figuur 2.1.1: Plek van de veertien gemeenten in alle Nederlandse gemeenten wat betreft jeugdhulpgebruik in
2017.

Daarnaast hebben we voor alle gemeenten in Holland Rijnland het jeugdhulpgebruik voor de
jaren 2015, 2016 en 2017 weergegeven in de figuren 2.1.2 tot en met 2.1.4. In deze figuren geeft
de verticale as (de y-as) het percentage jeugdigen weer dat gebruik maakt van jeugdhulp. Op de
horizontale as (de x-as) zijn de drie jaren 2015, 2016 en 2017 naast elkaar geplaatst. Per jaar is
voor elke gemeente en voor de regio het percentage jeugdigen wat in die gemeente gebruik
heeft gemaakt van jeugdhulp weergegeven met een staafje. De rode horizontale lijn geeft het
Nederlands gemiddelde in het jaar 2017 weer. Uit de figuren blijkt dat het percentage jeugdigen
in jeugdhulp hoger ligt in de regio Holland Rijnland dan het Nederlands gemiddelde over deze
drie jaren.
In Figuur 2.1.2 zijn alle vormen van jeugdhulp samengenomen. We zien dan dat in 2017 in
Nederland als geheel 11,2% van alle jeugdigen gebruik heeft gemaakt van enige vorm van
jeugdhulp. Dat is een op negen jeugdigen. In de regio Holland Rijnland ligt dat percentage met
13,5% een stuk hoger. Een op elke 7,5 jeugdigen in deze regio maakt gebruik van een vorm van
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jeugdhulp. Ook scoren alle veertien gemeenten in de regio hoger dan het Nederlands
gemiddelde en een enkele gemeente zelfs aanzienlijk hoger (Hillegom met 15,5%).
18%
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Figuur 2.1.2. Het percentage jeugdigen dat in 2015, 2016 en 2017 gebruik heeft gemaakt van enige vorm van
jeugdhulp, in Nederland, de regio Holland Rijnland en de veertien gemeenten in deze regio.
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Figuur 2.1.3. Het percentage jeugdigen dat in 2015, 2016 en 2017 gebruik heeft gemaakt van jeugdhulp zonder
verblijf, in Nederland, de regio Holland Rijnland en de veertien gemeenten in deze regio.
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In figuur 2.1.3 staat welk deel van de jeugdigen gebruik maakt van jeugdhulp zonder verblijf.
Deze figuur wijkt niet veel af van de vorige, simpelweg doordat maar een klein deel van de
jeugdhulp in Holland Rijnland bestaat uit jeugdhulp mét verblijf. Net als in de vorige figuur zien
we dat alle gemeenten boven het Nederlands gemiddelde (10,6%) scoren. Het regionaal
gemiddelde staat op 13,2%. Enkele gemeenten zitten daar behoorlijk ver boven, zoals: Hillegom
(15,5%), Noordwijkerhout (14,9%) en Teylingen (14,1%).
In figuur 2.1.4 is te zien hoe groot het aandeel jeugdigen is dat gebruik maakt van jeugdhulp met
verblijf. Het eerste dat opvalt, is dat deze vorm van jeugdhulp in Holland Rijnland minder vaak
wordt gebruikt dan gemiddeld in Nederland. In deze regio gaat het in 2017 om 0,99% van alle
jeugdigen en in Nederland als geheel om 1,3%. Daarnaast valt op dat er aanzienlijke verschillen
zijn tussen de gemeenten; zo scoren Alphen aan den Rijn, Hillegom en Leiden boven de 1% en
zitten Oegstgeest en Voorschoten daar met 0,5% ver onder. Desalniettemin blijven alle veertien
gemeenten onder het Nederlands gemiddelde.
1,4%
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%

2015

2016

2017

Nederland 2017

Figuur 2.1.4. Het percentage jeugdigen dat in 2015, 2016 en 2017 gebruik heeft gemaakt van jeugdhulp met
verblijf, in Nederland, de regio Holland Rijnland4 en de veertien gemeenten in deze regio.

Net als landelijk neemt ook in Holland Rijnland het gebruik van jeugdhulp toe. In 2017 hebben er
meer jeugdigen gebruik gemaakt van jeugdhulp dan in 2015. Daarmee lijkt de trend die zich al
voor 2015 aftekende door te zetten, namelijk een groeiende vraag naar hulp. De invoering van de
Jeugdwet en de decentralisatie van de jeugdhulp zijn bedoeld om deze trend te keren. Het is nu
nog te vroeg om te constateren of dat gelukt is. Omdat we hier alleen cijfers van 2015 tot en met
2017 gebruiken, kunnen we een trendbreuk nog niet vaststellen. Wel is duidelijk dat het
percentage jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp in 2016 hoger is dan in 2015, zowel
landelijk als in de regio Holland Rijnland. Deze stijging kan voor een deel het gevolg zijn van het
feit dat sommige aanbieders van jeugdhulp pas in de loop van 2016, 2017 in staat waren om
volledige gegevens aan het CBS te leveren. Dat zou in het bijzonder voor de wijkteams gelden. De

4

Het regionaal gemiddelde voor Holland Rijnland is niet bekend voor 2015.
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veronderstelling is dat daardoor de cijfers over 2015 geen volledige weergave vormen van de
jeugdhulp die dat jaar is verleend. Bij de cijfers over 2016 zou dat wel het geval zijn, waardoor ze
hoger uitvallen. In 2017 stijgt het percentage jeugdigen met jeugdhulp landelijk wel (van 10,8%
naar 11,2%), maar in de regio Holland Rijnland blijft deze gelijk (13,5%). In verschillende
gemeenten in deze regio neemt dit percentage ten opzichte van 2016 af.

2.2 Jeugdigen in jeugdbescherming en jeugdreclassering
Landelijk heeft ongeveer een op de honderd jeugdigen te maken met jeugdbescherming (1,2% in
2017) en een op de tweehonderd met jeugdreclassering (0,4% in 2017). In de regio Holland
Rijnland ligt het percentage voor jeugdbescherming lager, namelijk op 0,8%. Het percentage voor
jeugdreclassering ligt gelijk aan het landelijke gemiddelde: 0,4%. In figuur 2.2.1 is per gemeente
te zien hoe groot het percentage jeugdigen is dat jeugdbescherming heeft in 2015, 2016 en 2017.
1,4%
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%

2015

2016

2017

Nederland 2017

Figuur 2.2.1: Het percentage jeugdigen in de gemeenten van de regio Holland Rijnland dat jeugdbescherming
heeft in de jaren 2015, 2016 en-20175.

Het percentage jeugdigen kan per jaar variëren en zeker in kleinere gemeenten is dat direct
zichtbaar. In Lisse is dit percentage in 2015 bijvoorbeeld nog 0,2% en het jaar daarop 0,6%. Alle
gemeenten scoren lager dan het landelijk gemiddelde dat in deze figuur met een rode lijn is
weergegeven. De gemeenten Alphen aan den Rijn en Leiden komen in alle drie jaren boven het
regionaal gemiddelde uit; Hillegom in 2016 en 2017, en Noordwijk in 2017. De andere gemeenten
zitten daar (soms ver) onder.
Het percentage jeugdigen dat jeugdreclassering heeft, is in veel gemeenten zo gering dat het
weinig zin heeft dit in een figuur weer te geven. Landelijk gaat het in 2017 om 0,4% van alle
jeugdigen. In Holland Rijnland is dit gemiddeld 0,2%. De gemeenten Alphen aan den Rijn,
Hillegom, Leiden en Teylingen scoren boven het regionaal gemiddelde, Katwijk zit op het

De aantallen voor Zoeterwoude zijn te klein (<10), waardoor er geen percentages kunnen worden weergegeven voor deze
gemeente.
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regionaal gemiddelde en de andere gemeenten hebben geen of te weinig geregistreerde
jeugdigen met reclassering om hier gegevens over te kunnen weergeven. Er is over de jaren 2015
tot 2017 een zekere afname te zien, maar de percentages zijn zo klein dat we geen uitspraken
kunnen doen over het wel of niet aanwezig zijn van een trend.

2.3 Schatting gebruik jeugdzorg
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een model ontwikkeld waarmee het gebruik van jeugdzorg
kan worden geschat. Op basis van een aantal sociaal-demografische kenmerken waarvan bekend
is dat ze samenhangen met het gebruik van jeugdzorg kan er een voorspelling worden gedaan
van het verwacht jeugdzorggebruik. Het model is onder meer gebaseerd op het percentage
kinderen in eenouder-huishoudens (2016), het percentage inwoners met een migratieachtergrond (2016), de stedelijkheidsgraad (2017), het percentage achterstandsleerlingen (1
oktober 2017), het percentage recreatief bodemgebruik (2012), het percentage kinderen in
huishouden onder lage inkomensgrens (2015), en tot slot de gewogen statusscore. Meer
informatie over deze sociaal-demografische kenmerken vindt u in paragraaf 3.1 en de
afzonderlijke deelrapportages. De methodologische verantwoording over dit schattingsmodel
staat in bijlage 6.
Met behulp van dit schattingsmodel kan een redelijk betrouwbare voorspelling worden gedaan
van het te verwachten jeugdzorggebruik. Net als ieder schattingsmodel kent ook dit
schattingsmodel zijn beperkingen, maar het is het beste benchmarkmodel om te kijken naar
jeugdzorggebruik. Door het geschatte jeugdzorggebruik naast het feitelijk gebruik te leggen kan
lokaal en regionaal een gesprek worden gevoerd over de specifieke bijzonderheden van een
gemeente of regio, over vraag en aanbod, en over het zorglandschap. De schatting van het
gebruik is uitgevoerd voor de verschillende vormen van jeugdzorg: jeugdhulp totaal, jeugdhulp
zonder verblijf, jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit geschatte
gebruik kunnen we vervolgens afzetten tegen het daadwerkelijke gebruik van de jeugdzorg. Op
die manier wordt inzichtelijk in hoeverre de gemeente een hoger of lager gebruik kent dan op
basis van sociaal-demografische kenmerken mag worden verwacht.
In figuur 2.3.1 tot en met 2.3.3 is voor jeugdhulp (respectievelijk totaal, zonder verblijf en met
verblijf) het feitelijke percentage jongeren dat in 2017 jeugdzorg heeft ontvangen afgezet tegen
het percentage jongeren dat men zou verwachten op basis van de sociaal-demografische
kenmerken. In figuur 2.3.4 is dit weergegeven voor de jeugdbescherming en in figuur 2.3.5 voor
de jeugdreclassering. Uit figuur 2.3.1 tot en met 2.3.3 valt af te lezen dat het daadwerkelijke
jeugdhulpgebruik hoger ligt dan we op basis van ons model verwachten. Dat komt vooral door
het hogere gebruik van jeugdhulp zonder verblijf. Voor jeugdhulp met verblijf ligt het werkelijke
gebruik juist iets lager dan wat we verwachten op basis van ons model.
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Figuur 2.3.1: Het feitelijk en verwacht percentage jeugdigen dat in 2017 een vorm van jeugdhulp (heeft) gebruikt
in de gemeenten van de regio Holland Rijnland.
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Figuur 2.3.2: Het feitelijk en verwacht percentage jeugdigen dat in 2017 jeugdhulp zonder verblijf (heeft) gebruikt
in de gemeenten van de regio Holland Rijnland.
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Figuur 2.3.3: Het feitelijk en verwacht percentage jeugdigen dat in 2017 jeugdhulp met verblijf (heeft) gebruikt in
de gemeenten van de regio Holland Rijnland.

Voor de jeugdbescherming is het beeld minder eenduidig (zie figuur 2.3.4). In sommige
gemeenten is het daadwerkelijke gebruik hoger dan verwacht, zoals in: Alphen aan den Rijn,
Leiderdorp, Nieuwkoop, Noordwijk en Oegstgeest. Voor andere gemeenten ligt dit juist lager:
Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Lisse, Noordwijkerhout, Teylingen, Voorschoten en
Zoeterwoude.
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Figuur 2.3.4: Het feitelijk en verwacht percentage jeugdigen dat in 2017 jeugdbescherming heeft gekregen6.

De aantallen voor de gemeenten die niet zijn weergegeven zijn te klein (<10), waardoor er geen percentages kunnen worden
weergegeven voor deze gemeenten.
6
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Figuur 2.3.5: Het feitelijk en verwacht percentage jeugdigen dat in 2017 jeugdreclassering heeft gekregen7.

In figuur 2.3.5 staat per gemeente het percentage jeugdigen dat in 2017 jeugdreclassering heeft
ontvangen (donkerblauw) naast het percentage dat volgens het schattingsmodel te verwachten
is. Het verwachte percentage jongeren met jeugdreclassering stemt niet altijd overeen met het
feitelijk percentage, maar als we de betrouwbaarheidsmarges (zie tabel 2.3.1) in acht nemen dan
wijkt het voor geen enkele gemeente significant af.
In tabel 2.3.1 staan de percentages jeugdigen die in de veertien gemeenten en in Nederland in
jeugdzorg hebben ontvangen in 2017. Zoals we in de figuren 2.3.1 tot en met 2.3.5 hebben gezien
wijkt het feitelijk gebruik hier en daar flink af van het verwachte gebruik volgens het
schattingsmodel. We hebben daarom gekeken of die afwijkingen binnen de betrouwbaarheidsmarges vallen.
Een schatting of voorspelling is nooit precies op de komma nauwkeurig en daarom werken
statistici met betrouwbaarheidsmarges. Een schatting is betrouwbaar wanneer het feitelijke getal
binnen die marges valt. We hebben voor de schattingen van jeugdzorggebruik in Holland Rijnland
betrouwbaarheidsmarges van 95% berekend. In tabel 2.3.1 hebben we met kleuren aangegeven
waar het feitelijke gebruik van jeugdzorg binnen de betrouwbaarheids-marges van de schatting
ligt en waar niet. Het blauw gekleurde deel van de tabel valt binnen de marges. Maar op enkele
plekken in de tabel is een beige kleur te zien. Deze kleur geeft aan dat het feitelijk
jeugdzorggebruik in 2017 significant afwijkt van de verwachting volgens het schattingsmodel. Het
gaat daarbij om jeugdhulp totaal en jeugdhulp zonder verblijf in de volgende vijf gemeenten:
Hillegom, Kaag en Braassem, Noordwijkerhout, Teylingen en Zoeterwoude. Voor de overige
gemeenten en vormen van jeugdzorg is het verschil tussen feitelijk en verwacht gebruik niet
significant hoger dan we zouden verwachten op basis van sociaal-demografische kenmerken.

De aantallen voor de gemeenten die niet zijn weergegeven zijn te klein (<10), waardoor er geen percentages kunnen worden
weergegeven voor deze gemeenten.
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Jeugdhulp

Jeugdhulp

Jeugdhulp

Jeugd-

Jeugd-

zonder verblijf

met verblijf

bescherming

reclassering

Alphen aan den Rijn

13,53

13,16

1,32

1,17

0,41

Hillegom

15,55

15,18

0,96

0,96

0,40

Kaag en Braassem

13,95

13,86

0,75

0,57

0,00

Katwijk

13,39

13,05

1,11

0,78

0,17

Leiden

14,12

13,75

1,11

0,96

0,33

Leiderdorp

12,50

12,32

0,91

0,82

0,00

Lisse

11,89

11,77

0,56

0,67

0,00

Nieuwkoop

11,86

11,59

1,07

0,62

0,00

Noordwijk

13,28

12,85

0,74

0,85

0,00

Noordwijkerhout

15,04

14,88

0,78

0,31

0,00

Oegstgeest

12,61

12,52

0,47

0,57

0,00

Teylingen

14,36

14,10

0,78

0,45

0,38

Voorschoten

11,48

11,12

0,55

0,46

0,00

Zoeterwoude

13,80

13,19

0,61

0,00

0,00

Nederland

11,16

10,60

1,30

1,16

0,44

Binnen de marge
Meer dan verwacht
Tabel 2.3.1: Feitelijk zorggebruik afgezet tegen het verwachte zorggebruik, naar 95% betrouwbaarheidsmarges.

2.4 Verwijzingen naar jeugdhulp
Wanneer we willen weten waar het hoge jeugdhulpgebruik in de regio Holland Rijnland door
verklaard kan worden, is het de moeite waard om te kijken naar de verwijzingen. Welke instanties
verwijzen jongeren naar jeugdhulp in deze regio? In de data van CBS kunnen we het aantal
verwijzingen per verwijzende instantie terugvinden, en de vorm van jeugdhulp (d.w.z. jeugdhulp
totaal, jeugdhulp zonder verblijf en jeugdhulp met verblijf) waar de afzonderlijke verwijzers naar
hebben verwezen. Deze verwijzingen zijn weergegeven in tabel 2.4.1.
De belangrijkste verwijzers naar jeugdhulp zijn doorgaans de Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) en de
huisartsen. Van alle verwijzingen naar jeugdhulp in 2017 nemen zij in Holland Rijnland meer dan
de helft voor hun rekening: de JGT’s 22% en de huisartsen 31% (zie tabel 2.4.1)8. Dat is nog altijd
minder dan landelijk: daar is resp. 27% en 36% van de verwijzingen afkomstig van gemeentelijke
teams en huisartsen. Opvallend is dat huisartsen drie jaar na de transitie nog altijd het grootste
aandeel hebben in de verwijzingen naar jeugdhulp. Huisartsen verwijzen vooral naar jeugdhulp
zonder verblijf: van al hun verwijzingen is maar 9% naar jeugdhulp met verblijf. Dat is opvallend
omdat de JGT’s bedoeld zijn als de belangrijkste toegang naar jeugdhulp. Dat zijn ze in 2017 dus
nog niet: een groter aandeel van de verwijzingen komt van de huisartsen. Ook ligt het aandeel
van de JGT’s met 22% onder het landelijk gemiddelde voor verwijzingen vanuit gemeentelijke
teams (27%).

Mogelijk is het aandeel van het JGT in het totaal aan verwijzingen hoger dan hier is weergegeven. Door technische problemen
kon ten minste een aanbieder in 2017 het JGT niet als verwijzer aanvinken.
8
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Gem.
toegang
JH
tot

JH
zv

Huisarts

JH
mv

JH
tot

JH
zv

Medisch
specialist

Jeugdarts

JH
mv

JH
tot

JH
zv

JH
mv

JH
tot

JH
zv

Gecertific.
instelling

JH
mv

JH
tot

JH
zv

JH
mv

Rechter,
Officier van
Justitie, ...
JH
tot

JH
zv

JH
mv

Verwijzer
onbekend
JH
tot

JH
zv

JH
mv

Geen
verwijzer
JH
tot

JH
zv

JH
m
v

Alphen aan den Rijn

22% 21% 28% 21% 23%

4%

3%

3%

0% 16% 17%

9% 17% 15% 46%

1%

1%

0% 10% 10% 11% 10% 11% 0%

Hillegom

22% 21% 30% 33% 35%

0%

4%

5%

0%

5%

0% 13% 13% 30%

0%

0%

0% 10% 10% 20% 10% 11% 0%

Kaag en Braassem

23% 22% 40% 29% 30%

0%

4%

4%

0% 12% 12%

0% 15% 13% 40%

1%

1%

0%

Katwijk

22% 21% 37% 29% 31% 10%

5%

5%

0%

8%

7% 12% 13% 12% 27%

0%

0%

0% 12% 11% 17% 11% 12% 0%

Leiden

21% 20% 31% 32% 33%

7%

4%

5%

0%

7%

7%

7% 14% 13% 38%

1%

1%

0% 11% 11% 15% 10% 10% 0%

Leiderdorp

23% 22% 38% 31% 32%

0%

3%

4%

0%

8%

8%

0% 15% 13% 38%

0%

0%

0%

9%

0% 12% 13% 0%

Lisse

22% 21% 43% 31% 32%

0%

7%

8%

0%

7%

7%

0% 10% 10% 29%

0%

0%

0% 12% 11%

0% 10% 10% 0%

Nieuwkoop

26% 24% 50% 23% 24%

0%

3%

3%

0%

9%

9%

0% 14% 13% 29%

1%

1%

0% 12% 12%

0% 13% 14% 0%

Noordwijk

19% 20%

0% 43% 45% 25%

3%

3%

0%

6%

6%

0% 11% 10% 25%

2%

2%

0%

9%

9% 38%

Noordwijkerhout

20% 20%

0% 40% 41%

0%

4%

4%

0%

6%

7%

0% 10% 10% 43%

0%

0%

0%

9%

8%

0% 10% 10% 0%

Oegstgeest

19% 19% 50% 44% 45%

0%

4%

4%

0%

7%

7%

0% 12% 11% 33%

0%

0%

0%

7%

7%

0%

8%

8% 0%

Teylingen

20% 19% 35% 43% 46%

0%

3%

3%

0%

7%

7% 10% 11%

9% 40%

0%

0%

0%

9%

9% 10%

8%

8% 0%

Voorschoten

23% 23% 33% 54% 56%

0%

2%

3%

0%

8%

8%

0%

6% 33%

0%

0%

0%

3%

3%

0%

2%

2% 0%

Zoeterwoude

25% 23%

0% 30% 32%

0%

3%

3%

0%

9%

9%

0% 10% 11%

0%

0%

0%

0% 10%

9%

0% 13% 14% 0%

Holland Rijnland

22% 21% 33% 31% 32%

7%

4%

4%

0%

9%

9%

9% 14% 12% 36%

1%

1%

0% 10% 10% 14% 10% 10% 0%

Nederland

27% 26% 36% 36% 40%

5%

2%

2%

0%

6%

6%

4%

0%

0%

0% 10%

6%

8%

9%

6% 40%

8%

9%

8%

0%

9% 14%

Tabel 2.4.1: verwijzingen naar jeugdhulp in 2017 in percentage van het totale aantal verwijzingen in de
betreffende plaats.
Noot. JH tot = Jeugdhulp totaal, JH zv = Jeugdhulp zonder verblijf en JH mv = Jeugdhulp met verblijf.

In Holland Rijnland is ook de Gecertificeerde Instelling (GI) met 14% een belangrijke verwijzer. De
GI is verantwoordelijk voor 40% van de verwijzingen naar jeugdhulp met verblijf. Verder zijn
respectievelijk 4% en 9% van alle verwijzingen naar jeugdhulp afkomstig van de jeugdarts en de
medisch specialist. De Kinderrechter en de Officier van Justitie kunnen ook verwijzen naar
jeugdhulp, maar dat komt in Nederland en Holland Rijnland maar sporadisch voor.
Wanneer we kijken naar de verwijzingen in de afzonderlijke gemeenten, dan zien we veel variatie.
Het aandeel van de JGT’s in de verwijzingen loopt uiteen van 19% in Oegstgeest en Noordwijk tot
26% in Nieuwkoop. In alle gemeenten ligt dit aandeel lager dan het landelijk gemiddelde van
27%. Het aandeel van de huisartsen wisselt veel sterker: van 21% in Alphen aan den Rijn tot 54%
in Voorschoten. Het landelijk gemiddelde ligt op 36% en tien gemeenten in Holland Rijnland
liggen daar onder. Behalve in Voorschoten nemen de huisartsen in Noordwijk (43%),
Noordwijkerhout (40%), Oegstgeest (44%) en Teylingen (43%) ook een aanzienlijk deel van de
verwijzingen voor hun rekening. Van alle verwijzingen naar jeugdhulp in Holland Rijnland is 14%
afkomstig van de GI (tegen 9% landelijk). Ook hier zijn er aanmerkelijke verschillen tussen
gemeenten te zien. In Voorschoten komt maar 8% van de verwijzingen van de GI, in Alphen aan
den Rijn is dat 17%. Opmerkelijk is verder de rol van de medisch specialist als verwijzer. Landelijk
zorgen medisch specialisten voor 6% van alle verwijzingen naar jeugdhulp; in Holland Rijnland is
dat 9%. Dat lijkt vooral te komen door Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem: daar is resp.
16% en 12% van de verwijzingen afkomstig van een medisch specialist. In de andere gemeenten
van Holland Rijnland ligt dit aandeel op of onder het regionaal gemiddelde van 9%.
Wanneer we inzoomen op de verwijzingen naar jeugdhulp met verblijf, dan valt op dat het
aandeel van de JGT’s hier in enkele gemeenten opvallend hoog is. Zo ligt dit aandeel in
Oegstgeest (50%), Nieuwkoop (50%), Lisse (43%) en Kaag en Braassem (40%) boven het landelijke
percentage van 36%. Dat wijkt sterk af van enkele andere gemeenten: in Noordwijk,
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9% 10% 0%

7%

8% 0%

9% 10% 0%

Noordwijkerhout en Zoeterwoude zijn er in 2017 vanuit het JGT geen verwijzingen naar jeugdhulp
met verblijf geregistreerd. Voor Zoeterwoude kan dat te maken hebben met het feit dat deze
gemeente een JGT deelt met de gemeente Leiderdorp. Mogelijk zijn er wel verwijzingen geweest
in Zoeterwoude, maar zijn die geboekt bij Leiderdorp. Over het algemeen verwijzen huisartsen
niet veel naar jeugdhulp met verblijf: landelijk gaat het om 5% van alle verwijzingen naar deze
vorm van jeugdhulp, in Holland Rijnland om 7%. Enkele gemeenten in deze regio wijken daar
sterk van af. In Noordwijk komt 25% van alle verwijzingen naar jeugdhulp met verblijf van
huisartsen, in Katwijk is dat 10%. Het aandeel van medisch specialisten in de verwijzingen naar
jeugdhulp met verblijf ligt in Katwijk (12%), Teylingen (10%), Alphen aan den Rijn (9%) en Leiden
(7%) boven het landelijk percentage van 4%. De verwijzingen vanuit de GI laten een gevarieerd
beeld zien. Zo is het percentage verwijzingen voor Alphen aan den Rijn (46%), Noordwijkerhout
(43%) en Kaag en Braassem en Teylingen (40%) hoger of gelijk aan het Nederlands gemiddelde
van 40%. Voor de andere gemeenten ligt dit (een stuk) lager, met de laagste percentages voor
Noordwijk (25%), Katwijk (27%) en Nieuwkoop en Lisse (beide 29%). Er lijkt geen direct verband te
zijn tussen het percentage verwijzingen dat per gemeente afkomstig is van de GI en het
percentage jeugdigen dat in die gemeente jeugdbescherming heeft (figuur 2.2.1). Zoeterwoude is
een geval apart: daar zijn in 2017 geen verwijzingen door de GI geweest en in dat jaar was er ook
geen enkele jeugdige met jeugdbescherming in deze gemeente.
Uit de interviews en verdiepingssessies komt naar voren dat jeugdigen die worden verwezen niet
altijd bij de aanbieder terecht komen die hen het beste kan helpen. Eerder komen zij terecht bij
een aanbieder die nog plaats heeft of die in de buurt zit. Ook wordt aangegeven dat het
regelmatig voorkomt dat er geen indicatie van de noodzakelijke hulp meekomt bij een
doorverwijzing, waardoor het aan de aanbieder is om dat te bepalen. Mogelijke verklaringen die
hiervoor aangedragen worden zijn dat JGT’s vaak onvoldoende tijd hebben om goed in kaart te
brengen waarmee een jeugdige of gezin het beste geholpen kan worden of dat ze de expertise
missen om goed onderbouwd te verwijzen. Uit de gesprekken die zijn gevoerd komt enerzijds
naar voren dat JGT’s te snel doorverwijzen om de druk op de voordeur te verminderen en
anderzijds dat JGT’s te lang wachten met doorverwijzen omdat zij niet te snel andere hulp in
willen zetten.
De manier waarop er verwezen wordt door de verschillende instanties kan sterk verschillen per
gemeente. Het is de moeite waard om lokaal dieper in deze materie te duiken om beter te
begrijpen hoe deze verwijzingen tot stand zijn gekomen, maar ook om te vergelijken met andere
gemeenten. Vragen die hierbij helpend kunnen zijn, luiden: Hoe komt het dat de huisartsen in
Noordwijk relatief vaak naar jeugdhulp met verblijf verwijzen? Waarom verwijzen medisch
specialisten in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem zo veel naar jeugdhulp? Waarom zijn er
zulke grote verschillen tussen JGT’s als het gaat om verwijzingen naar jeugdhulp? Zowel de
gemeenten als de regio kunnen met de verschillende verwijzers in gesprek gaan om het verhaal
achter de cijfers op tafel te krijgen.

2.5 Kenmerken van jeugdhulp
Duur van jeugdhulptrajecten
Het is goed om op te merken dat we hier kijken naar de duur van jeugdhulptrajecten. Dat is niet
hetzelfde als focussen op het aantal jeugdigen met jeugdhulp. In de praktijk zien we dat er
jeugdigen zijn die meer dan één jeugdhulptraject krijgen, soms binnen een en hetzelfde jaar,
soms ook over de jaren heen. Als we kijken naar de duur van jeugdhulptrajecten totaal, dan zien
we dat de meeste gemeenten in de regio niet veel afwijken van het landelijke en regionale beeld,
maar dat enkele gemeenten er enigszins uitspringen (zie figuur 2.5.1).

20

Alphen aan den Rijn

21%

Hillegom

21%

Kaag en Braassem

22%
27%

24%

Katwijk

18%

Leiderdorp

19%

22%

Lisse

20%

20%

18%
19%

Noordwijkerhout
Teylingen

Nederland
0%
0 tot 3 maanden

10%

3 tot 6 maanden

6 maanden tot 1 jaar

1 tot 2 jaar

60%

4%
3%

22%
19%

33%
50%

4%

14%

31%
32%

40%

2%
5%

15%

34%

20%
30%

14%
19%

35%

19%

20%

10%

43%

22%

23%

6%
16%

34%
21%

20%

7%

27%

24%

22%

Holland Rijnland

17%

39%

21%

26%

Zoeterwoude

7%

23%

29%

22%

Voorschoten

32%

20%

20%

6%

20%

28%

24%

17%

Oegstgeest

5%

18%

30%

16%

7%

19%

36%

21%

8%

18%

28%

21%

20%

Noordwijk

20%

27%

25%

Leiden

Nieuwkoop

28%

6%

17%
70%

2 tot 3 jaar

80%
3 tot 4 jaar

5%
90%

100%

4 jaar of langer

Figuur 2.5.1: Duur van jeugdhulptrajecten 2017.

Landelijk duurt 76% van alle jeugdhulptrajecten een jaar of korter. In Holland Rijnland is dat 74%.
Dat betekent dus dat ongeveer een kwart van alle trajecten langer dan een jaar duurt. In
Nieuwkoop zijn er relatief gezien een stuk minder trajecten die binnen een jaar zijn afgerond
(63%) en meer langdurende trajecten (37% langer dan een jaar). In een iets mindere mate zien we
dit beeld ook bij Leiden en Alphen aan den Rijn. In Noordwijk, Voorschoten, Teylingen en
Noordwijkerhout ligt het percentage kortdurende trajecten hoger dan het landelijk en regionaal
gemiddelde. In de deelrapportages wordt verder onderscheid gemaakt tussen de duur van
jeugdhulptrajecten zonder en jeugdhulptrajecten met verblijf.
Stapeling van jeugdzorg
Met stapeling bedoelen we hier de situaties waarin een en dezelfde jeugdige naast een vorm van
jeugdhulp ook een vorm van jeugdbescherming en/of jeugdreclassering krijgt. Dit gaat dus niet
over gevallen waarin een jeugdige meer dan een jeugdhulptraject ontvangt. In de regio Holland
Rijnland is er ten opzichte van het landelijk beeld minder sprake van stapeling van jeugdzorg.
Landelijk ontvangt 91% van de jeugdigen met jeugdhulp alleen een of meerdere vormen van
jeugdhulp en dus geen jeugdbescherming en/of jeugdreclassering. In de regio Holland Rijnland
varieert dit percentage van 92% (Alphen aan den Rijn) tot 98% (Zoeterwoude). Het regionale
gemiddelde ligt op 94,2%. De meest voorkomende vorm van stapeling is jeugdhulp in combinatie
met jeugdbescherming. Het beeld in de regio laat zien dat deze vorm van stapeling hier met 4,9%
een stuk minder voorkomt dan landelijk (7,7%). In Zoeterwoude komt deze vorm helemaal niet
voor en in Noordwijkerhout (2,0%), Teylingen (2,6%) en Oegstgeest (2,9%) vele malen minder dan
landelijk en regionaal. De andere twee mogelijke vormen van stapeling (d.w.z. jeugdhulp en
jeugdreclassering of alle drie de zorgvormen) komen in de regio nauwelijks voor. Alphen aan den
Rijn en Leiden naderen het landelijke beeld het meest.
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Herhaald beroep
Een jeugdhulptraject wordt als herhaald beroep gezien als de desbetreffende jongere in de vijf
jaar voorafgaand aan de verslagperiode al een vorm van jeugdhulp heeft ontvangen (CBS, 2018).
In de regio ligt het herhaald beroep op jeugdhulp net iets onder het landelijk gemiddelde (zie
figuur 2.5.2). De rode lijn in de figuur vertegenwoordigt het landelijk gemiddelde.
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Figuur 2.5.2: Herhaald beroep jeugdhulp in 2017.

In Nederland als geheel heeft 25,5% van alle jeugdigen met jeugdhulp al eerder jeugdhulp
ontvangen. Voor de regio Holland Rijnland gaat het om 24,4% van de jeugdigen. Er zijn wel
aanzienlijke verschillen tussen gemeenten. In Nieuwkoop (19,1%), Zoeterwoude (19,4%) en
Katwijk (20,5%) is er relatief weinig sprake van herhaald beroep. Daarentegen zien we dat
herhaald beroep veel voorkomt in Voorschoten (33,7%), Noordwijkerhout (29,5%), Noordwijk en
Teylingen (beide 28,6%) en Oegstgeest (28,3%).
Kosten jeugdhulp
Hier beschrijven we per gemeente9 de gemiddelde kosten die gemaakt zijn per cliënt in 2016 en
2017. Vanwege de afhankelijkheid van lokale data is het helaas niet mogelijk om de gemiddelde
kosten te vergelijken met het gemiddelde van Nederland of van andere regio’s. Figuur 2.5.3 laat
zien dat de gemiddelde kosten voor jeugdhulp per cliënt in 2016 het hoogst waren voor de
gemeenten Leiden, Alphen aan den Rijn en Hillegom. In 2017 waren deze het hoogst bij
Nieuwkoop, Katwijk en Leiden. De gemiddelde kosten per cliënt waren in 2016 het laagst voor
Zoeterwoude, Nieuwkoop en Oegstgeest en in 2017 eveneens voor Zoeterwoude en Oegstgeest.
Daar kwam in 2017 Noordwijk in de plaats van Nieuwkoop.

Over 2016 en 2017 zijn er geen data beschikbaar voor de gemeente Voorschoten. Voor het jaar 2017 zijn er geen data
beschikbaar voor Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Het gemiddelde voor de regio Holland Rijnland is exclusief deze drie
gemeenten. De gegevens voor 2016 kunnen enigszins vervuild zijn omdat niet alle jeugdigen aan de juiste gemeente gekoppeld
konden worden (bekend bij meerdere gemeenten). Deze jeugdigen zijn nu bij beide gemeenten meegerekend. Voor het
regiototaal zijn zij maar eenmaal meegeteld.
9
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Figuur 2.5.3: Gemiddelde kosten in euro’s per cliënt in 2016 en 2017.

2.6 Samenvattende bevindingen
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag 1a: hoe verhoudt het
jeugdzorggebruik in de veertien gemeenten zich tot elkaar en het Nederlands gemiddelde?
Afgaande op analyses kunnen we het volgende constateren over het jeugdzorggebruik in de
regio.
• Het jeugdhulpgebruik in de gemeenten van Holland Rijnland is hoger dan dat van Nederland
in het algemeen.
• In Hillegom (15,5%) en Noordwijkerhout (15%) is in 2017 het jeugdhulpgebruik het hoogst; 1
op de 6,5 jeugdigen maakt daar gebruik van enige vorm van jeugdhulp.
• Het jeugdhulpgebruik met verblijf ligt in alle gemeenten van de regio Holland Rijnland lager
dan het landelijk gemiddelde. Voor Oegstgeest, Voorschoten, Lisse en Zoeterwoude ligt dit
gebruik het laagst.
• Het aantal jeugdbeschermingstrajecten ligt in 2017 in de hele regio lager dan het Nederlands
gemiddelde. In Alphen aan den Rijn is dit gelijk aan landelijk en voor Hillegom en Leiden ligt
dit er net onder.
• Net als in de rest van Nederland neemt het percentage jeugdigen met jeugdhulp in Holland
Rijnland tussen 2015 en 2017 toe, evenals het aantal jeugdhulptrajecten.
• Alleen in de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Noordwijkerhout, Teylingen en
Zoeterwoude is het jeugdhulpgebruik (en dan in het bijzonder het gebruik van jeugdhulp
zonder verblijf) significant hoger dan verwacht kan worden op grond van de sociaaldemografische kenmerken, aldus ons schattingsmodel.
• In de meeste gemeenten is het jeugdhulpgebruik in de afgelopen jaren iets toegenomen. Dat
is in overeenstemming met een landelijke ontwikkeling.
• De JGT’s verwijzen relatief gezien minder naar jeugdhulp zonder verblijf dan landelijk
gemiddeld. De huisartsen daarentegen verwijzen in zes gemeenten meer dan het landelijk
gemiddelde naar jeugdhulp zonder verblijf. Er wordt in deze regio meer dan landelijk
verwezen door de jeugdarts, medisch specialist en de gecertificeerde instellingen.
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Verwijzingen naar jeugdhulp met verblijf worden in de regio met name gedaan door de
gemeentelijke toegang en de gecertificeerde instellingen.
De meeste gemeenten in de regio Holland Rijnland volgen het landelijk beeld als het gaat om
de duur van de jeugdhulp.
In de hele regio is er minder sprake van stapeling van jeugdzorg dan landelijk. De meest
voorkomende vorm van stapeling is jeugdhulp in combinatie met jeugdbescherming, maar
ook dit komt in alle gemeenten minder voor dan landelijk.
In de regio ligt het herhaald beroep op jeugdhulp net iets onder het landelijk gemiddelde.
De gemiddelde kosten voor jeugdhulp per cliënt waren in 2016 het hoogst in de gemeenten
Leiden, Alphen aan den Rijn en Hillegom. In 2017 waren deze het hoogst in Nieuwkoop,
Katwijk en Leiden. In beide jaren waren deze het laagst in Oegstgeest en Zoeterwoude.
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3 Verklarende factoren jeugdhulpgebruik
In dit hoofdstuk gaan we in op mogelijke verklaringen voor het hoge jeugdzorggebruik in de regio
Holland Rijnland. Daarbij kijken we in het bijzonder naar factoren waarvan bekend is dat ze
samenhangen met de prevalentie van problemen en met het gebruik van jeugdhulp. Het
objectief verdeelmodel dat gebruikt wordt voor de verdeling van het jeugdhulpbudget over
gemeenten werkt met een aantal van deze factoren (bijv. het aantal eenoudergezinnen en het
aantal gezinnen in de bijstand). Andere publicaties, zoals van het SCP, geven ook factoren weer
die samenhangen met het gebruik van jeugdhulp. In dit hoofdstuk bespreken we een aantal van
deze factoren, waarbij we gebruik maken van diverse databronnen (zie bijlage 5).
Als eerste kijken we of de sociaal-demografische kenmerken van de inwoners van de veertien
gemeenten een verklaring kunnen geven voor het hoge jeugdhulpgebruik (onderzoeksvraag 2a).
Ten tweede kijken we naar de geschatte problematiek van de jeugdigen in de gemeenten van
Holland Rijnland en of deze problematiek een verklaring kan bieden (onderzoeksvraag 2b). Ten
derde kijken we naar de fysieke nabijheid van voorzieningen van jeugdhulp en speciaal onderwijs
(onderzoeksvraag 2c). Tenslotte bespreken we mogelijke alternatieve verklaringen voor het hoge
jeugdhulpgebruik (onderzoeksvraag 2d).

3.1 Kenmerken die samenhangen met gebruik van jeugdhulp
Een mogelijke verklaring voor het hoge jeugdzorggebruik in de verschillende gemeenten kan zijn
dat inwoners met bepaalde sociaal-demografische kenmerken een grotere kans hebben om in
jeugdzorg terecht te komen. We kijken naar sociaal-demografische kenmerken van de inwoners
in de verschillende gemeenten waarvan we weten dat die (zeker wanneer ze samen voorkomen)
een aanwijzing kunnen zijn voor een verhoogd risico op jeugdzorggebruik (Bot e.a., SCP, 2013).
Dat betreft onder andere sociaaleconomische factoren, zoals het gezinsinkomen, de algemene
kenmerken van de verschillende gemeenten. In deze paragraaf geven we een samenvattend
overzicht van deze kenmerken voor de regio Holland Rijnland. Meer gedetailleerde informatie
per gemeente is terug te vinden in de afzonderlijke deelrapportages.
Kerncijfers
Om een goed beeld te krijgen van de factoren die een rol kunnen spelen in de omvang van het
jeugdhulpgebruik kijken we eerst naar enkele algemene kenmerken van de gemeenten en van de
regio als geheel.
Ruimtelijke kenmerken
De omvang en stedelijkheid van een gemeente kunnen samenhangen met het gebruik van
jeugdhulp, al is dit verband voornamelijk indirect. Zo is het wonen in een achterstandswijk een
risicofactor: een kind dat daar opgroeit heeft meer kans om problemen te ontwikkelen en om
met jeugdhulp in aanraking te komen dan een kind uit een andere wijk (Ras e.a., 2014). Van de 40
probleemwijken10 die door voormalig minister Vogelaar aangewezen zijn in 2007, ligt er geen één
in de regio Holland Rijnland. Doorgaans komen achterstandswijken meer voor in (grote) steden.
De mate van stedelijkheid of urbanisatiegraad van een gemeente is eveneens een factor die
meespeelt, maar het verband tussen stedelijkheid en jeugdhulpgebruik is niet eenvoudig. Ras en
collega’s (2014) stelden vast dat de kosten van jeugdzorg lager zijn in gemeenten die niet, weinig
of juist zeer sterk stedelijk zijn, vergeleken met gemeenten die ‘matig stedelijk’ zijn.
De regio Holland Rijnland bestaat uit veertien gemeenten die onderling sterk verschillen op deze
aspecten. Leiden is met bijna 125.000 inwoners de enige stad in de regio. Alphen aan den Rijn
10

Tegenwoordig spreekt men liever van aandachtswijken.
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komt daarbij in de buurt, maar deze gemeente (ruim 110.00 inwoners) bestaat behalve uit de
plaats met deze naam ook uit een zevental andere kernen met een meer ruraal karakter. Ook
Kaag en Braassem en Teylingen bestaan uit een verzameling kleinere kernen en zijn weinig tot
niet stedelijk. Oegstgeest is qua oppervlakte het kleinst, maar gezien de ligging (tegen Leiden) en
het aantal inwoners is deze gemeente toch sterk stedelijk. De rest van de gemeenten zijn qua
bevolking en qua oppervlakte vergelijkbaar en niet erg stedelijk. Uitzondering daarop is
Zoeterwoude dat uitgesproken niet stedelijk is.
Bevolking
De totale omvang van het jeugdhulpgebruik hangt ook samen met het aantal kinderen en
jongeren in een gemeente. Het CBS biedt in zijn open datavoorziening Statline gegevens over het
aantal inwoners per levensjaar. Wanneer we kijken naar het aandeel van de 0- tot en met 17jarigen in de totale bevolking per gemeente dan blijken er aanzienlijke verschillen te bestaan. De
gemeenten met het hoogste percentage minderjarigen zijn Katwijk (23%) en Oegstgeest (22,3%).
Daarentegen hebben Leiden (16,3%) en Noordwijk (18,2%) het laagste percentage minderjarigen.
Het is opvallend dat er in een zeer stedelijke gemeente als Leiden zo’n gering percentage
minderjarigen in de bevolking is. Ter vergelijking: zowel voor Nederland als voor de regio Holland
Rijnland is dit percentage 19,9%.
Migratieachtergrond
We zien aanzienlijke verschillen tussen de gemeenten wat betreft het aantal inwoners met een
niet-westerse achtergrond. In het ‘Verdeelmodel Jeugd Holland Rijnland’ (Faber e.a., 2018) wordt
het percentage inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond gepresenteerd als een
factor die samenhangt met uitgaven aan jeugdzorg. Maar uit een SCP-onderzoek (Bot e.a., 2013)
komt naar voren dat gezinnen met een migratieachtergrond juist minder problemen rapporteren
en minder gebruik maken van jeugdzorg. Het is een precaire onderneming om etniciteit, de
prevalentie van problemen en het gebruik van jeugdhulp met elkaar in verband te brengen. Niet
alleen vanwege bestaande gevoeligheden, maar ook omdat, voor zover bekend, deze verbanden
niet eenduidig en vaak indirect zijn. Het SCP-rapport van Ras en collega’s (2014) maakt duidelijk
dat het verband waarschijnlijk indirect is. Er is een rechtstreekse relatie tussen opgroeien in een
gezin met een laag inkomen waarin de ouders op een uitkering zijn aangewezen, en het risico dat
er op enig moment jeugdhulp nodig is. Doordat er onder gezinnen met een migratieachtergrond
relatief veel gezinnen zijn waarin de ouder(s) een uitkering ontvangen en het gezinsinkomen laag
is, bestaat er een hogere kans dat de kinderen uit deze gezinnen problemen krijgen waarvoor ze
jeugdhulp nodig hebben. Daarnaast legt dit rapport een direct verband tussen
migratieachtergrond en kosten voor jeugdhulp waar het kinderen met ouders uit Turkije betreft
(Ras en collega’s, 2014). Hoe hoger het percentage kinderen met ouders uit Turkije in een
gemeente hoe lager de kosten voor jeugdhulp daar zullen zijn.
De gemeenten in Holland Rijnland waar het percentage inwoners met een niet-westerse
achtergrond het hoogst zijn, betreffen Leiden (16,1%), Leiderdorp (11,2%) en Alphen aan den Rijn
(10,4%); alle drie stedelijke gebieden. Daartegenover staan drie sterk landelijke gemeenten met
het laagste percentage inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond: Nieuwkoop (4,0%),
Kaag en Braassem (4,1%) en Noordwijkerhout (4,2%). Ter vergelijking: landelijk is dit percentage
12,7% en voor de regio Holland Rijnland als geheel 9,1%. Het valt op dat alle gemeenten in de
regio, met uitzondering van Leiden, (ver) onder het landelijk gemiddelde zitten.
In de CBS-cijfers is niet te zien dat er in de regio en dan vooral in de gemeenten Lisse en Hillegom
grote hoeveelheden Poolse arbeidsmigranten wonen, vaak met hun gezin. Uit de gesprekken en
de verdiepingssessies die wij voor dit onderzoek hebben gedaan, komt naar voren dat de
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aanwezigheid van deze gezinnen waarschijnlijk bijdraagt aan het hoge jeugdhulpgebruik (zonder
verblijf) in Hillegom.
Eénoudergezinnen
Opgroeien in een éénoudergezin is een risicofactor. Zowel het objectief verdeelmodel voor de
jeugdhulpbudgetten (Sebeon, 2014), de eerdergenoemde SCP-onderzoeken (Bot e.a., 2013; Ras
e.a., 2014) alsook het Ape-rapport voor Holland Rijnland (Faber e.a., 2018) noemen het opgroeien
in een éénoudergezin een factor die samenhangt met het gebruik van jeugdhulp. In figuur 3.1.1
is het percentage minderjarige kinderen weergegeven dat in 2016 opgroeit in een éénoudergezin
voor de gemeenten in de regio Holland Rijnland. Het landelijke percentage is weergegeven
middels de rode lijn.
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Figuur 3.1.1: Percentage minderjarige kinderen in een éénoudergezin in 2016.

De figuur laat zien dat het percentage minderjarige kinderen dat opgroeit in een éénoudergezin
het hoogst is in Leiden (16,7%), Noordwijk (15,6%) en Hillegom (13,8%). In Nieuwkoop (8,9%),
Katwijk (9,3%) en Zoeterwoude (10,9%) geldt dat voor relatief het kleinste aandeel minderjarige
kinderen. Ter vergelijking: het Nederlands percentage ligt op 15,5% en het regionale op 12,7%.
Verder zien we dat er aanzienlijke verschillen zijn binnen de regio: in Leiden is het percentage
bijna het dubbele van dat in Nieuwkoop. Verder valt op dat alleen het percentage van Leiden net
boven het landelijk gemiddelde uitkomt. De meeste gemeenten zitten er echter een heel eind
onder.
Multiprobleemgezinnen
Opgroeien in een gezin waar problemen op verschillende terreinen spelen, vergroot de kans dat
een kind vroeg of laat gebruik moet maken van enige vorm van jeugdhulp. Een gezin waar
problemen zijn op het gebied van sociaaleconomisch functioneren (inkomen, rondkomen,
schulden), en waar zowel ouders als kinderen psychosociale problemen hebben, noemen we een
gezin met meervoudige problematiek. Wanneer zo’n gezin dan ook nog een problematische
verhouding heeft tot de hulpverlening, spreken we van een multiprobleemgezin. Op grond van
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CBS-(micro) data hebben we vastgesteld hoeveel multiprobleemgezinnen 11 er zijn in de Holland
Rijnlandse gemeenten (zie figuur 3.1.2). Dit is weergegeven als het percentage multiprobleemgezinnen per 1000 inwoners. Dit zodat gemeenten met elkaar vergeleken kunnen worden,
ongeacht het aantal inwoners.
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Figuur 3.1.2: Percentage multiprobleemgezinnen (per 1.000 inwoners).

De hoogste percentages vinden we in de gemeenten Hillegom (0,39%), Teylingen (0,37%) en
Katwijk (0,35%). In de gemeenten Voorschoten (0,18%), Noordwijk (0,19%) en Oegstgeest (0,20%)
is het percentage het laagst. Ter vergelijking: landelijk is dit 0,34% en regionaal 0,29%. Het valt op
dat het merendeel van de gemeenten onder het landelijk gemiddelde ligt; alleen de drie
gemeenten met het hoogste percentage vallen hierboven. Ook is het opvallend dat de onderlinge
verschillen groot zijn: het hoogste percentage (Hillegom) is meer dan het dubbele van het laagste
(Voorschoten). Het is niet direct duidelijk hoe deze verschillen kunnen worden verklaard. Mogelijk
is de aanwezigheid van Oost-Europese gezinnen in de bollenstreek een factor die hierin
meespeelt. Uit de gesprekken komt naar voren dat deze gezinnen vaak problemen op
verschillende gebieden hebben.
Gewogen statusscore
Opgroeien in een achterstandswijk is een factor die meespeelt in de kosten van jeugdhulpgebruik
(Ras e.a., 2014). Het begrip ‘achterstandswijk’ wordt niet meer gebruikt in beleid en onderzoek en
het is dan ook niet goed te definiëren. Het SCP berekent statusscores die aangeven wat de
sociale status van een wijk is, in vergelijking met andere wijken in Nederland. De statusscore is
gebaseerd op gegevens omtrent vier factoren: het gemiddelde inkomen in een wijk, het
percentage mensen met een laag inkomen, het percentage laagopgeleiden en het percentage
mensen dat niet werkt. Dit zijn factoren die samenhangen met het gebruik van jeugdhulp
(Sebeon, 2014; Ras e.a., 2014; Bot e.a., 2013). De statusscore is een gecombineerde score op
wijkniveau. Voor het huidige rapport hebben we de statusscores per gemeente weergegeven van
2016: hoe hoger de score, hoe hoger de status van een gemeente. De statusscore is geen

Een multiprobleemgezin is een gezin met minstens één volwassene en minstens één kind van 0-18 jaar, die samenleven in een
gezamenlijk huishouden waarin problemen bestaan in elk van de volgende kernprobleemgebieden: 1. Sociaaleconomisch gebied
2. Psychosociaal gebied bij de volwassene(n) 3. Psychosociaal gebied bij de jeugdige(n). De problemen zijn chronisch, complex en
met elkaar verweven en vaak intergenerationeel (Kann-Weedage e.a., 2017).
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momentopname, maar het resultaat van de scores van de voorgaande jaren. In de regio zijn de
gemeenten met de hoogste statusscore: Oegstgeest (1,58), Voorschoten (1,20) en Teylingen
(0,94). De gemeenten Leiden (0,10), Hillegom (0,13) en Katwijk (0,16) hebben de laagste
statusscore in de regio. Ter vergelijking: de gemiddelde statusscore voor Nederland was 0,41 in
2016. In vergelijking met Nederland valt het volgende op: op vier gemeenten na scoren alle
gemeenten in de regio hoger dan de landelijke statusscore. Maar ook hier zijn de verschillen
tussen gemeenten weer groot. De rijke forensengemeenten Oegstgeest, Teylingen en
Voorschoten springen erboven uit. Aan de andere kant van het spectrum zitten Leiden, Hillegom,
Katwijk en Noordwijkerhout met de laagste scores in deze regio. Wat zegt dit nu precies? De
meeste gemeenten scoren boven het gemiddelde. Alleen in de vier gemeenten die het laagste
scoren is de kans groter dat een jeugdige opgroeit in een omgeving die je een achterstandswijk
zou kunnen noemen.
Beleidsmatig minimuminkomen (langdurig)
Armoede en een laag inkomen zijn gezinsfactoren die samenhangen met jeugdhulpgebruik (Ras
e.a., 2014; Faber e.a., 2018). Het sociaal of beleidsmatig minimum is het bedrag dat een gezin
minimaal nodig heeft om van te leven. De hoogte van dit bedrag hangt af van de specifieke
omstandigheden van een gezin. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dit
bedrag jaarlijks vast. Voor de gemeenten in de regio Holland Rijnland hebben we gekeken naar
het percentage jeugdigen dat in een bepaald jaar opgroeit in een huishouden waarvan het
inkomen onder het beleidsmatig minimum lag (Nederlands gemiddelde is de donkerrode lijn) en
naar het percentage jeugdigen dat gedurende een langere periode (3 jaar) in een dergelijk
huishouden opgroeit (zie figuur 3.1.3). Het Nederlands gemiddelde van het percentage jeugdigen
dat gedurende een langere periode (3 jaar) in een dergelijk huishouden opgroeit is weergegeven
met de lichtrode lijn.
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

Gezinsinkomen onder het beleidsmatig minimum

Gezinsinkomen langdurig onder het beleidsmatig minimum

Figuur 3.1.3: Percentage jeugdigen dat opgroeit in huishouden onder het beleidsmatig minimum.

Figuur 3.1.3 laat zien dat de gemeenten met het hoogste percentage jeugdigen dat langere tijd in
armoede leeft Leiden (1,8%), Alphen aan den Rijn (0,9%) en – met hetzelfde aandeel – Hillegom,
Leiderdorp en Voorschoten (0,8%) zijn. In Holland Rijnland hebben Teylingen, Kaag en Braassem
(beide 0,4%), en Oegstgeest (0,5%) het laagste percentage jeugdigen die langdurig onder het
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beleidsmatig minimum opgroeien. Ter vergelijking: in heel Nederland gaat het om 1,4% van de
kinderen, regionaal om 0,9%. Het valt op dat alleen Leiden boven het landelijk gemiddelde
uitkomt, de andere gemeenten zitten daar ruim onder. Leiden scoort in vergelijking met de
andere gemeenten hoog, zelfs twee keer zo hoog als de overige gemeenten in de regio.

Achterstandsleerlingen
Jeugdigen die op een laag onderwijsniveau zitten, hebben meer kans om met jeugdhulp in
aanraking te komen. Ook wanneer hun ouders een lage opleiding hebben, vergroot dit hun kans
op jeugdhulpgebruik (Ras e.a., 2014). Een achterstandsleerling is een leerling van wie één of
beide ouders laagopgeleid zijn. Een school krijgt extra geld voor iedere achterstandsleerling. In
het voortgezet onderwijs is er sprake van een onderwijsachterstand wanneer een leerling met
een achterstand van de basisschool komt of bij anderstalige leerlingen die pas na de basisschool
in het Nederlandse onderwijs komen. Figuur 3.1.4 geeft een overzicht van het aantal
achterstandsleerlingen in de regio Holland Rijnland.
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Figuur 3.1.4: Percentage achterstandsleerlingen t.o.v. totale aantal leerlingen in het basisonderwijs.

In deze regio hebben de volgende gemeenten het hoogste percentage achterstandsleerlingen:
Katwijk (12,3%), Leiden (8,6%) en Alpen aan den Rijn (7,5%). De gemeenten met het laagste
percentage zijn: Oegstgeest (1,3%), Teylingen (2,6%) en Voorschoten (3,1%). Ter vergelijking: in
heel Nederland is 8,7% van alle scholieren een achterstandsleerling. In de regio Holland Rijnland
gaat het gemiddeld om 6,6%. Zoals uit de figuur blijkt, blijven alle gemeenten op Katwijk na onder
het landelijk gemiddelde. De rijke forensengemeenten Oegstgeest, Teylingen en Voorschoten
blijven zelfs heel ver onder dit gemiddelde. Katwijk daarentegen springt ver boven alle anderen
en het Nederlands gemiddelde uit; waarschijnlijk door de aanwezigheid van een
asielzoekerscentrum in deze gemeente.
Criminaliteit
Een rechtstreeks verband tussen criminaliteit, afgemeten aan het aantal misdrijven per 1000
inwoners, en het gebruik van jeugdhulp is niet bekend. Wel kunnen verkeerde vrienden en een
concentratie van delinquenten in de buurt het gebruik van jeugdhulp beïnvloeden (Ras e.a.,
2014). Als we kijken naar het aantal misdrijven (per 1000 inwoners) dan valt op dat de meeste
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misdrijven worden gepleegd in Leiden (55,5) en Noordwijk (55). Dat zijn ook de enige twee
gemeenten die boven het landelijk gemiddelde zitten. De andere gemeenten zitten daar allemaal
een stuk onder, met als uitschieter Zoeterwoude (23,4). In Nederland als geheel gaat het om 48,6
misdrijven per 1000 inwoners en in de regio Holland Rijnland om 37,9. Kijken we naar het aantal
halt verwijzingen (per 10.000 inwoners) dan wordt de top 3 gevormd door Noordwijk (308),
Katwijk (287) en Lisse (249) (zie figuur 3.1.5).
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Figuur 3.1.5: Aantal Halt verwijzingen (per 10.000 inwoners) in 2017.

De minste verwijzingen zien we in de gemeenten Voorschoten (93), Nieuwkoop (128) en Alphen
aan den Rijn (131). Ter vergelijking: landelijk zijn er 131 Halt-verwijzingen per 10.000 inwoners en
in de regio Holland Rijnland als geheel 189. Opvallend is dat slechts twee gemeenten in Holland
Rijnland onder het landelijk gemiddelde zitten. Alphen aan den Rijn zit precies op dat gemiddelde
en de andere elf gemeenten zitten daar allemaal boven.
Scheidingsproblematiek
Het aandeel kinderen van recent gescheiden ouders hangt samen met hogere kosten voor
jeugdhulp (Ras e.a., 2014). Hoe meer van deze jeugdigen woonachtig zijn in een gemeente, hoe
meer geld men kwijt is aan jeugdhulp. Verder is bekend dat huwelijksconflicten en ingrijpende
gebeurtenissen in het leven van een jeugdige samenhangen met hogere kosten voor jeugdhulp
(Ras e.a., 2014). Tijdens eerste gesprekken met vertegenwoordigers van de regio werd de
verwachting uitgesproken dat veel kinderen in de regio te maken hebben met scheiding(en) en
dat dit mogelijk samenhangt met het (hoge) jeugdzorggebruik. In figuur 3.1.6 staat per gemeente
en voor de regio het percentage minderjarige kinderen dat te maken heeft gehad met een
scheiding van hun ouders in de periode 2013-2017. Het betreft zowel huwelijken als
geregistreerde partnerschappen. Het landelijke gemiddelde voor de periode 2013-2017 wordt
weergegeven door de donkerrode lijn en voor het jaar 2017 door de lichtrode lijn.
Uit Figuur 3.1.6 blijkt dat het percentage minderjarigen dat betrokken raakt bij een scheiding in
de periode 2013-2017 het hoogst is in Noordwijk (5,2%), Hillegom (5,1%) en Voorschoten (4,6%).
Het percentage voor deze drie gemeenten ligt ook hoger dan het landelijk en regionaal
gemiddelde (respectievelijk 4,4% en 4,3%). Relatief gezien zijn minderjarigen uit Nieuwkoop
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(3,0%), Leiden (3,9%) en Katwijk/Leiderdorp/Noordwijkerhout (4,1%) het minst in aanraking
geweest met een scheiding in deze periode. Als we alleen naar het jaar 2017 kijken, dan zien we
dat landelijk 1 procent van de minderjarigen te maken krijgt met een scheiding. Voor Holland
Rijnland ligt dit op 0,9 procent. In de regio varieert dit van 0,6 procent in Nieuwkoop tot 1,2
procent in Noordwijk. Het valt op dat dit percentage in de meeste gemeenten op of vlakbij het
Nederlands gemiddelde zit. Alleen in Hillegom en Noordwijk is het aanmerkelijk hoger, en in
Nieuwkoop opvallend veel lager.
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Betrokken bij scheiding in 2017

Betrokken bij scheiding 2013-2017

Figuur 3.1.6: Percentage minderjarigen betrokken bij scheiding in 2017 en/of in de periode 2013-2017.

In figuur 3.1.7 staat per gemeente en voor de regio het percentage minderjarigen dat in 2017 te
maken heeft gehad met een scheiding én een vorm van jeugdhulp heeft ontvangen. Jeugdigen
van recent gescheiden ouders hebben een grotere kans op het gebruik van jeugdhulp (Ras e.a.,
2014). Het percentage op de y-as (links) geeft het percentage jeugdigen aan dat in 2017
jeugdhulp heeft gekregen binnen de groep kinderen van ouders die in 2017 gescheiden zijn. In
vijf gemeenten is deze groep zo klein (< 10) dat dit niet in de figuur is meegenomen. Het
landelijke percentage wordt weergegeven door de rode lijn. Over heel Nederland heeft bijna 20%
van deze groep in 2017 hulp gekregen; over de hele regio Holland Rijnland ligt dat met 26%
beduidend hoger. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Nieuwkoop
en Teylingen liggen nog boven dit regionaal gemiddelde, met Hillegom (36,4%) als duidelijke
uitschieter. Alleen in Voorschoten is het percentage minderjarigen waarbij sprake is van
samenloop met jeugdhulp lager dan het landelijk gemiddelde (17,5%). Een voorbehoud bij deze
cijfers is dat we niet kunnen herleiden of de jeugdhulp die de jeugdigen hebben ontvangen ook
direct gerelateerd was aan de scheiding.
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Figuur 3.1.7: Percentage minderjarigen van wie de ouders zijn gescheiden in 2017 én die in 2017 jeugdhulp hebben
gekregen12.

In de interviews die we hebben gedaan voor dit onderzoek hebben verschillende ondervraagden
gezegd dat de toename van de vraag naar jeugdhulp volgens hen ook een gevolg is van brede
maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de sterke groei van het aantal complexe
scheidingen.
Onderwijsdeelname en participatie
Een samenvattend beeld van het aantal en het percentage jeugdigen dat deelneemt aan de
verschillende typen basis- en voortgezet onderwijs in de gemeenten van de regio Holland
Rijnland is weergegeven in tabel 3.1.1. Per gemeente zijn de percentages berekend op het totale
aantal jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs. Onder in de tabel staan de cijfers voor de
regio en voor Nederland.
Wat valt op?
In Teylingen zijn er relatief weinig kinderen in de basisschoolleeftijd (51,4%) en veel jongeren die
aan het voortgezet onderwijs deelnemen (44,5%). In Katwijk is het andersom; daar is het
percentage kinderen in het basisonderwijs het hoogst van alle gemeenten in de regio (58,4%),
terwijl het percentage jongeren in het voortgezet onderwijs het laagst is (37,1%). Deze twee
gemeenten wijken het meest af van de gemiddelde leeftijdsopbouw.
Voor het percentage kinderen in het speciaal onderwijs (SO) ontlopen de gemeenten elkaar niet
veel. Ze zitten vrijwel allemaal tussen de 1,1% en 1,2%. Alleen Katwijk (1,7%), Leiden (1,4%) en
Noordwijkerhout (1,5%) steken daar duidelijk bovenuit. Wanneer we kijken naar de cijfers in het
speciaal basisonderwijs (SBO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), dan valt op dat daarbij
de verschillen tussen gemeenten groter zijn. In het SBO steekt de gemeente Hillegom met 2% ver
boven de andere gemeenten en – als enige gemeente – boven het landelijke percentage uit.
De aantallen voor Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest en Zoeterwoude zijn te klein (<10), waardoor er geen
percentages kunnen worden weergegeven voor deze gemeenten.
12
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Binnen de regio scoort ook Katwijk hier hoog met 1,3%. In het VSO heeft de gemeente Teylingen
met 2,1% de hoogste score, ver boven het landelijke en regionale gemiddelde. Ook hier scoort
Katwijk hoog met 1,7%. De gemeente Oegstgeest heeft een laag percentage jeugdigen in het SBO
en het VSO.
BO

SBO

SO

VSO

VO

Totaal

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

Alphen aan den Rijn

9770

56,9

132

0,8

195

1,1

288

1,7

6793

39,5

17178

Hillegom

1751

56,7

63

2,0

34

1,1

43

1,4

1199

38,8

3090

Kaag en Braassem

2198

55,4

27

0,7

45

1,1

56

1,4

1644

41,4

3970

Katwijk

6406

58,4

142

1,3

191

1,7

160

1,5

4061

37,1

10960

Leiden

8466

57,3

152

1,0

208

1,4

180

1,2

5769

39,0

14775

Leiderdorp

2331

56,1

26

0,6

50

1,2

44

1,1

1703

41,0

4154

Lisse

1846

55,5

41

1,2

39

1,2

33

1,0

1369

41,1

3328

Nieuwkoop

2358

57,7

15

0,4

47

1,1

52

1,3

1616

39,5

4088

Noordwijk

2054

56,8

17

0,5

39

1,1

37

1,0

1468

40,6

3615

Noordwijkerhout

1288

53,6

30

1,2

35

1,5

24

1,0

1027

42,7

2404

Oegstgeest

2254

54,3

20

0,5

44

1,1

37

0,9

1796

43,3

4151

Teylingen

3040

51,4

48

0,8

66

1,1

126

2,1

2633

44,5

5913

Voorschoten

2374

57,7

23

0,6

46

1,1

42

1,0

1631

39,6

4116

Zoeterwoude

665

55,4

4

0,3

16

1,3

15

1,2

501

41,7

1201

46801

56,4

740

0,9

1055

1,3

1137

1,4

33210

40,0

82943

1414281

56,4

33968

1,4

29848

1,2

37643

1,5

992207

39,6

2507947

Regio Holland Rijnland
Nederland

Tabel 3.1.1: Deelname aan basis- en voortgezet onderwijs in Holland Rijnland, in aantallen en percentages op 1
oktober 2017.

De verschillen tussen gemeenten als het gaat over het percentage jeugdigen dat een vorm van
speciaal onderwijs volgt, zijn interessant. Er is nader onderzoek nodig om deze precies te duiden
en zo mogelijk te koppelen aan bepaalde populatiekenmerken en andere factoren. Verderop in
paragraaf 3.3 bekijken we het mogelijke verband tussen de nabijheid van voorzieningen en het
gebruik dat daarvan wordt gemaakt. We kunnen hier vast opmerken dat de hoge score van
Hillegom op deelname aan het speciaal basisonderwijs te maken kan hebben met het feit dat
daar SBO-voorzieningen zijn. Maar in Leiderdorp en Oegstgeest, waar ook van die voorzieningen
zijn, is de deelname aan het SBO juist beneden gemiddeld.
Schoolverzuim en thuiszitters
Regelmatig niet op school verschijnen kan leiden tot voortijdig schoolverlaten en dat is een factor
die samenhangt met hogere uitgaven aan jeugdzorg (Faber e.a., 2018). Schoolverzuim en
voortijdig schoolverlaten leiden ertoe dat een jongere laag opgeleid blijft en het aandeel
jeugdigen met een lage opleiding hangt eveneens samen met hogere kosten voor jeugdzorg (Ras
e.a., 2014). In tabel 3.1.2 zijn de schoolverzuimcijfers13 voor de gemeenten in Holland Rijnland
weergegeven. Wanneer we kijken naar het absoluut verzuim, dat wil zeggen het aantal leer- of
kwalificatieplichtige jeugdigen dat niet op een school is ingeschreven, dan zien we dat dit het
hoogste is in Voorschoten (3,16 per 1000), Teylingen (2,32) en Leiden (2,3). In Hillegom is er
helemaal geen absoluut verzuim en in Nieuwkoop (0,23) en Noordwijkerhout (0,41) is deze vorm
van verzuim het laagst. Ter vergelijking: het landelijke cijfer voor absoluut verzuim is 1,48 per
1000 leer- of kwalificatieplichtige jeugdigen; voor de regio Holland Rijnland gaat het om 1,43 per
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de
lessen/praktijk verzuimt. Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatie plichtige jongere niet op
een school of instelling staat ingeschreven. De groep thuiszitters wordt gevormd door de langdurig relatief verzuimers (meer dan
vier weken) en de absolute verzuimers.
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1000. Het valt op dat het absoluut verzuim in enkele gemeenten gering is of zelfs niet eens
voorkomt (Hillegom). Daar staan gemeenten tegenover die ver boven het (landelijk en regionaal)
gemiddelde uitsteken, zoals Voorschoten.

Absoluut verzuimers
Relatief verzuimers
Thuiszitters
Per 1.000
Per 1.000
Per 1.000
leerplichtige leerlingen
leerplichtige leerlingen
leerplichtige leerlingen
Alphen aan den Rijn
Hillegom

0,64

17,36

0,58

0

12,04

0,63

Kaag en Braassem

1,25

8,96

0,5

Katwijk

1,65

8,51

0,27

Leiden

2,3

8,91

0,63

Leiderdorp

2,17

7,01

0

Lisse

1,19

11,27

0

Nieuwkoop

0,23

12,67

0,23

Noordwijk

1,67

8,64

0,28

Noordwijkerhout

0,41

13,09

0

Oegstgeest

1,51

5,8

0,5

Teylingen

2,32

9,12

0,17

Voorschoten

3,16

7,79

0,24

Zoeterwoude

1,57

7,08

0

Regio Holland Rijnland

1,43

9,88

0,29

Nederland

1,48
22,33
Tabel 3.1.2: Schoolverzuimcijfers in het schooljaar 2016-2017 per 1000 leerplichtigen voor de regio Holland
Rijnland.

1,26

Relatief verzuim betekent dat een leer- of kwalificatieplichtige leerling wel op een school is
ingeschreven, maar daar zonder toestemming niet komt opdagen. Deze vorm van verzuim is het
hoogst in de gemeenten Alphen aan den Rijn (17,36), Noordwijkerhout (13,09) en Nieuwkoop
(12,67). De laagste cijfers zien we bij Oegstgeest (5,80), Leiderdorp (7,01) en Zoeterwoude (7,08).
Ter vergelijking: landelijk zijn er 22,33 per 1000 leerlingen die relatief verzuim vertonen; voor de
regio Holland Rijnland is dat 9,88. Het valt op dat in alle gemeenten het relatief verzuim een stuk
lager is dan het landelijke gemiddelde. Dit zien we ook terug in het regionale gemiddelde; dit is
nog niet de helft van het Nederlands gemiddelde.
Thuiszitters zijn alle leer- en kwalificatieplichtige jeugdigen die ofwel niet op een school of
instelling staan ingeschreven, ofwel daar langdurig zonder toestemming afwezig zijn. De
gemeenten met het hoogste aantal thuiszitters zijn Leiden, Hillegom (beide 0,63) en Alphen aan
den Rijn (0,58). In de gemeenten Leiderdorp, Lisse, Noordwijkerhout en Zoeterwoude waren er in
2016/2017 helemaal geen thuiszitters. Ter vergelijking: in heel Nederland waren er dat jaar
gemiddeld 1,26 thuiszitters voor iedere 1000 leerlingen; in de regio Holland Rijnland waren dat er
0,29. Het verschil tussen de regio en Nederland is opvallend groot. Er zijn in Holland Rijnland
relatief weinig thuiszitters. Alle gemeenten zitten ver onder het landelijke cijfer. Binnen de regio
springen de bovenste drie (Leiden, Hillegom en Alphen aan den Rijn) eruit, samen met Kaag en
Braassem en Oegstgeest (beide 0,5).
Voortijdig schoolverlaters (voortgezet onderwijs)
Het percentage voortijdig schoolverlaters hangt samen met de uitgaven aan jeugdhulp (Faber
e.a., 2018). Een jongere wordt een voortijdig schoolverlater (VSV’er) wanneer hij of zij van school
gaat zonder startkwalificatie, dat wil zeggen: zonder een diploma op minimaal mbo-2 niveau. In

35

figuur 3.1.8 staan de percentages voortijdig schoolverlaters in het voortgezet onderwijs voor de
Holland Rijnlandse gemeenten voor het schooljaar 2016/2017. Het landelijk gemiddelde is
weergegeven met de rode lijn. De gemeenten met relatief de meeste voortijdig schoolverlaters
zijn: Leiden (0,8%), Leiderdorp (0,65%) en Hillegom/Voorschoten (0,59%). In Zoeterwoude zijn er
dat jaar helemaal geen voortijdig schoolverlaters geweest. Het laagste percentage voortijdig
schoolverlaters zien we in Nieuwkoop (0,18%) en Lisse (0,23%). Ter vergelijking: landelijk is het
percentage voortijdig schoolverlaters 0,48%, regionaal 0,47%. Leiden scoort opvallend hoog, bijna
twee keer zo hoog als het Nederlands gemiddelde. Leiderdorp zit op ongeveer 1,5 keer het
landelijk gemiddelde. Ondanks dat voortijdig schoolverlaten vaker voorkomt in grotere
gemeenten (CBS Statline, 2018) verklaart dit niet waarom het percentage voortijdig
schoolverlaters in gemeenten als Hillegom en Voorschoten boven het landelijk gemiddelde ligt en
in een toch tamelijk stedelijke gemeente als Alphen aan den Rijn juist opvallend veel lager.
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Figuur 3.1.8: Percentages voortijdig schoolverlaters (VO) in het schooljaar 2016/2017.

Jeugdwerkloosheid
De jeugdwerkloosheid hebben we in kaart gebracht met enerzijds de zogenaamde NEET-rate en
anderzijds met het aantal werkzoekende jongeren. NEET staat voor ‘Neither in Education,
Employment nor Training’ oftewel geen opleiding, werk en training. Aangezien we niet in kaart
kunnen brengen of jongeren een training volgen, betreft de NEET-rate jongeren van 15 tot 23 jaar
die geen opleiding volgen, geen baan hebben en geen uitkering ontvangen. Deze groep omvat
niet alleen de thuiszitters (zie hierboven), maar ook jongeren die wel een startkwalificatie hebben
maar geen werk en ook geen andere opleiding volgen. In Figuur 3.1.9 is het percentage jongeren
weergegeven dat als NEET geclassificeerd kan worden. Het Nederlands gemiddelde wordt
weergegeven door de donkerrode lijn. Deze figuur laat zien dat de NEET-rate relatief het hoogst
is in Voorschoten (9,0%), Leiden (8,5%), en Leiderdorp en Noordwijk (beide 8,1%). De laagste
percentages vinden we in de gemeenten Hillegom en Kaag en Braassem (beide 4,5%) en
Noordwijkerhout (4,9%). Ter vergelijking: het landelijke percentage is 8,3% en regionaal gaat het
om 8,2% van de jonge mensen in deze leeftijd. Opvallend is dat Voorschoten en Leiden een heel
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stuk boven het landelijke gemiddelde uitkomen, terwijl de gemeenten met de laagste
percentages niet meer dan de helft van het percentage van Voorschoten hebben.
10%
8%
6%
4%
2%
0%

NEET

Werkzoekend

Figuur 3.1.9: Percentage jongeren dat NEET is en percentage jongeren dat werkzoekend is, 2016.

In figuur 3.1.9 is ook het aantal werkzoekende jongeren van 16 tot en met 22 jaar weergegeven
ten opzichte van alle jongeren in die leeftijd. Werk zoeken is hier gedefinieerd als: ingeschreven
zijn bij het UWV en werk zoeken voor meer dan 12 uur per week (meer dan alleen een bijbaantje).
De lichtrode lijn representeert het Nederlands gemiddelde. In Alphen aan den Rijn (2,88%),
Voorschoten (2,48%) en Leiderdorp (2,37%) zoeken relatief de meeste jongeren naar werk. In de
gemeenten Oegstgeest (1,52%), Katwijk (1,55%) en Hillegom (1,63%) is dit percentage het laagst.
Voor Nederland ligt dit percentage op 3,07% en in de hele regio op 2,21%. Het valt op dat alle
gemeenten in Holland Rijnland onder het landelijke gemiddelde zitten en sommige zelfs ver
daaronder.
Inkomen
In gesprekken met de opdrachtgever van dit onderzoek is ook gesproken over de mogelijke
invloed van inkomen op het gebruik van jeugdhulp. Zou het kunnen dat inwoners met een hoog
inkomen meer gebruik maken van relatief duurdere vormen van jeugdhulp? Deze vraag komt
voort uit het gegeven dat de regio Holland Rijnland in veel opzichten welvarender is dan het
Nederlands gemiddelde, terwijl er tegelijkertijd meer dan gemiddeld gebruik wordt gemaakt van
jeugdhulp. Om dit te onderzoeken, kijken we eerst naar de inkomensverdeling van alle
particuliere huishoudens en vervolgens naar de verdeling van huishoudinkomens14 van
jeugdigen die gebruik maken van jeugdhulp. Deze huishoudgegevens zijn enkel over 2015
openbaar beschikbaar en ook al worden er geen grote schommelingen van het ene jaar naar het
andere verwacht, enige voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie van de gegevens voor
verdere jaren.

Het gaat hier om het gestandaardiseerde besteedbare inkomen: het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor grootte en
samenstelling van het huishouden; ook wel koopkracht genoemd. Kwintielen of groepen van 20%: Particuliere huishoudens
verdeeld in 5 groepen van gelijke omvang op basis van het bruto-inkomen. De CBS (micro)data geeft geen zicht op de bedragen
die horen bij de afzonderlijke inkomensgroepen.
14
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Figuur 3.1.10 laat zien hoe de inkomens van huishoudens15 verdeeld zijn in de regio Holland
Rijnland en in de gemeenten die daarbij horen, ten opzichte van de verdeling in Nederland als
geheel. De verdeling in Nederland is het uitgangspunt: alle inkomens zijn bij elkaar genomen en
die zijn vervolgens verdeeld in vijf groepen die ieder 20% van de huishoudens innemen, van laag
naar hoog. Iedere inkomensgroep heeft een eigen kleur in de figuur. De inkomensgrenzen tussen
deze groepen verschillen van jaar tot jaar. De bijbehorende inkomensgrenzen worden niet door
het CBS vermeld. Het CBS heeft op basis van deze landelijke inkomensgrenzen een verdeling
gemaakt in de vijf groepen voor alle veertien gemeenten van Holland Rijnland. We zien dan dat in
deze regio 27% van de huishoudens in de hoogste inkomensgroep valt en maar 14% in de laagste
groep. Er zijn dus meer huishoudens met een hoog inkomen en minder met een laag inkomen
dan gemiddeld in Nederland. Dat beeld gaat voor bijna alle gemeenten op. Alleen in Leiden is er
een groter aandeel huishoudens in de laagste groep dan landelijk (23%). En alleen in Katwijk is
het percentage huishoudens met de hoogste inkomens gelijk aan landelijk (20%). In deze figuur is
goed te zien hoe de gemeenten afwijken van het gemiddelde. In Oegstgeest zit bijvoorbeeld 41%
van de huishoudens in de hoogste inkomensgroep en bijna 80% in de bovenste drie. Behalve in
Leiden zijn er in alle gemeenten minder huishoudens in de laagste-inkomensgroep. Zoeterwoude
spant de kroon met maar 10% ten opzichte van de landelijke 20%. Leiden valt op doordat hier
meer huishoudens dan landelijk in zowel de laagste als de hoogste inkomensgroep zitten.
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Figuur 3.1.10: Inkomensverdeling in vijf gelijke groepen (20%) over 2015.

In figuur 3.1.11 staat weergegeven uit welke inkomensgroepen de jeugdigen komen die in 2016
jeugdhulp hebben ontvangen. Daarin zien we voor Nederland bijvoorbeeld dat 8% van de
jeugdigen die in 2016 jeugdhulp heeft ontvangen afkomstig is uit de laagste-inkomensgroep.
15

Het gaat om alle huishoudens, dus ook om alleenstaanden en huishoudens zonder kinderen.
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Daarentegen zien we dat 28% van deze jeugdigen behoort tot huishoudens uit de hoogste
inkomensgroep. Voor Zoeterwoude is 9% van de jeugdigen die in 2016 jeugdhulp heeft
ontvangen afkomstig uit de 2de 20%-groep, 21% uit de 3de 20%-groep en 37% uit de 5de 20%groep.
Dat geldt voor alle gemeenten, voor de regio en voor Nederland als geheel. Van alle jeugdigen die
jeugdhulp hebben gekregen, leeft meer dan de helft in een gezin met een inkomen in de
bovenste twee inkomensgroepen, en minder dan 10% komt uit een gezin die valt onder de
laagste-inkomensgroep. Dit laatste geldt met name voor een aantal gemeenten in deze regio nog
sterker: in Voorschoten en Hillegom komt niet meer dan 4% van de kinderen met jeugdhulp uit
een gezin uit de laagste-inkomensgroep. Dit springt in het oog omdat eerder onderzoek naar de
relatie tussen (gezins-)inkomen en gebruik van jeugdhulp erop wijst dat een laag inkomen een
belangrijke risicofactor is voor jeugdhulpgebruik (Ras, 2014; Bot, 2013).
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Figuur 3.1.11: Percentage kinderen die in 2016 jeugdhulp hebben ontvangen naar inkomensverdeling in vijf
gelijke groepen (20%) op 31 december 201516.

In de CBS-gegevens is geen uitsplitsing mogelijk naar bijvoorbeeld specialistische GGZ-hulp of
hulp voor LVB-jeugdigen. De specialistische GGZ-hulp en LVB-hulp is ondergebracht onder
jeugdhulp zonder en met verblijf. We kunnen alleen nagaan of er verschillen in inkomensgroepen
zijn voor jongeren die jeugdhulp hebben ontvangen volgens de indeling die het CBS hanteert.
Vanwege de kleine aantallen is het niet mogelijk om dit te doen voor jeugdhulp met verblijf. We
kunnen wel laten zien hoe deze verdeeld zijn over vijf inkomensgroepen voor Nederland. Deze is
als volgt: 14,5% in de 1ste 20%-groep, 27,3% in de 2de 20%-groep, 20,8% in de 3de 20%-groep,
20,1% in de 4de 20%-groep en 17,4% in de 5de 20%-groep. We kunnen wel laten zien wat de
verschillen zijn voor jeugdhulp zonder verblijf: wijk/buurtteams, ambulant, daghulp en in het
netwerk. De uitkomsten van deze analyses zijn weergegeven in tabel 3.1.3.
Zoeterwoude is niet in de figuur opgenomen. Vanwege te kleine aantallen in de laagste-inkomensgroep, hebben we vanwege
herleidbaarheid ook de gegevens van een andere inkomensgroep weg moeten halen. Het opnemen van de overige
inkomensgroepen in deze figuur zou een vertekend beeld geven. De percentages voor Zoeterwoude worden gepresenteerd in de
tekst.
16
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Alphen aan den Rijn
Hillegom
Kaag en Braassem
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Wijk Amb Dagh Netw Wijk Amb Dagh Netw Wijk Amb Dagh Netw Wijk Amb Dagh Netw Wijk Amb Dagh Netw
8,5
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.
.
. 14,2
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.
.
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.
43,4 23,4
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5,9
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12,1 13,0
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16,2 16,9
15,3
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31,1
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32,3 32,6
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27,3
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.
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27,2
20,6 19,6
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.
19,1 32,8
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22,2
28,7 25,8
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6,9
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10,9 22,8
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32,3
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15,5
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22,3 26,5
37,8
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8,3
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.
. 15,9
9,0
.
23,9 20,7
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.
17,0 25,4
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27,3 29,7
42,2
35,7
.
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3,0
.
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12,2
.
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.
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.
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.
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12,1
.
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.
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34,8
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7,4
.
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.
18,5 20,7
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.
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.
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.
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.
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.
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.
.
.
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.
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.
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.
30,6
9,0
4,7
.
. 10,9
7,8
.
. 17,1
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.
16,7 26,5
22,7
.
28,8 36,5
52,4
.
39,4
6,1
6,1
.
8,9 11,7
9,3
.
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16,7
.
16,3 26,6
26,9
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25,2 34,3
41,0
.
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.
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.
.
.
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.
.
.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
.
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.
.
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.
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.
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Tabel 3.1.3: Percentage kinderen die in 2016 jeugdhulp zonder verblijf hebben ontvangen naar inkomensverdeling in vijf gelijke groepen (20%) op 31 december 201517.
Noot. Wijk = wijk/buurtteams, Amb = Ambulant, Dagh = Daghulp en Netw = Netwerk.

De percentages van die niet zijn weergegeven, zijn weggehaald vanwege de kleine aantallen in een bepaalde inkomensgroep of vanwege de herleidbaarheid waardoor ook de gegevens van een andere
inkomensgroep weg zijn gehaald.
17
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Deze tabel bevat veel cijfers en enige uitleg is daarom gewenst. In de rijen van de tabel staan
links de veertien gemeenten en, onderaan, Nederland. De kolommen zijn verdeeld over de vijf
inkomensgroepen van 20%; de groep met de laagste inkomens links, die met de hoogste
inkomens rechts. Onder iedere inkomensgroep staan vier kolommen met cijfers. Deze geven de
verschillende manieren weer waarop jeugdhulp zonder verblijf wordt verleend: door het
wijkteam (JGT), ambulant door een aanbieder, daghulp door een aanbieder, en hulp verleend in
het netwerk van de jeugdige/het gezin. In de kolommen staat voor iedere gemeente en voor
Nederland per inkomensgroep het percentage dat op een van die vier manieren hulp heeft
gekregen. Bijvoorbeeld: in Alphen aan den Rijn komt 8,5% van de jeugdigen die hulp hebben
gekregen van een wijkteam uit de laagste-inkomensgroep, 16,6% uit de tweede inkomensgroep,
20,4 uit de derde, 28,2 uit de vierde en 26,3% uit de hoogste inkomensgroep. Als er in een
bepaalde cel geen data staat, dan kunnen wij deze vanwege de kleine aantallen of
herleidbaarheid niet weergeven. Ook hier wordt het beeld bevestigd dat jeugdigen die een vorm
van jeugdhulp zonder verblijf ontvangen, met name afkomstig zijn uit huishoudens die in de
hogere-inkomensgroepen vallen. Dit beeld zien we terug voor alle vier de vormen van jeugdhulp
zonder verblijf. We moeten hier het voorbehoud bij maken dat de verdeling in inkomensgroepen
gebaseerd is de inkomens per huishouden, inclusief alle huishoudens zonder kinderen.
Samenvattende bevindingen
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag 2a: ‘In hoeverre verklaren
demografische kenmerken waarvan bekend is dat deze samenhangen met jeugdzorggebruik het
hoge jeugdzorggebruik in de regio Holland Rijnland?’ Op basis van de analyses kunnen we het
volgende constateren:
• De gemeenten in de regio Holland Rijnland verschillen onderling in omvang, oppervlak,
stedelijkheid, populatie en ook op veel factoren die samenhangen met jeugdhulpgebruik. Het
is daardoor niet altijd mogelijk conclusies op regioniveau te trekken.
• Alleen Alphen aan den Rijn (de plaats niet de gemeente) en Leiden zijn stedelijke kernen.
Aangrenzende gemeenten als Oegstgeest en Leiderdorp vertonen ook bepaalde stedelijke
kenmerken. Katwijk vormt daarnaast de kern met de grootste bevolkingsdichtheid.
• De sociale status van de gemeenten in de regio is hoog, met uitzondering van Hillegom,
Katwijk, Leiden en Noordwijkerhout. Vooral in deze gemeenten is er een grotere kans dat
kinderen in een minder gunstige omgeving opgroeien en het risico lopen om problemen te
krijgen en met jeugdhulp in aanraking te komen.
• Alleen in Leiden is het percentage in de bevolking dat (langdurig) moet rondkomen van een
minimuminkomen hoger dan het landelijk gemiddelde.
• Het percentage minderjarigen in de bevolking ligt in de gemeenten van Holland Rijnland in de
buurt van het landelijk gemiddelde. Katwijk (naar boven) en Leiden (naar beneden) wijken
daar opvallend van af. Het aandeel jeugdigen in de bevolking hangt samen met het te
verwachten jeugdhulpgebruik.
• Er zijn grote verschillen tussen gemeenten in het percentage inwoners met een niet-westerse
migratieachtergrond. Alleen Leiden komt boven het landelijk gemiddelde uit. Als enige grote
stad in de regio is dat te verwachten.
• Alleen in Leiden en Noordwijk is het percentage éénoudergezinnen hoger dan het
Nederlands gemiddelde. In de andere gemeenten ligt dat percentage lager tot een stuk lager.
• Het percentage multiprobleemgezinnen is alleen in Hillegom, Teylingen en Katwijk wat hoger
dan in Nederland als geheel.
• Het percentage achterstandsleerlingen is alleen in Katwijk hoger dan gemiddeld. De andere
gemeenten liggen daar onder. Soms zelfs ver daaronder.
• Alleen in Leiden en Noordwijk is het aantal misdrijven per 1000 inwoners hoger dan het
Nederlands gemiddelde. In de andere gemeenten is het lager.
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Er zijn veel Halt-verwijzingen in deze regio. Alleen Voorschoten en Nieuwkoop zitten onder
het landelijke gemiddelde.
In vier gemeenten (Hillegom, Kaag en Braassem, Noordwijk en Voorschoten) ligt het
percentage kinderen dat in een periode van 4 jaar bij een scheiding betrokken is geweest
hoger dan landelijk gemiddeld. Opvallend is wel dat het percentage van deze kinderen dat
jeugdhulp krijgt, in de hele regio hoger is dan landelijk, behalve in Voorschoten.
Schoolverzuim komt in Holland Rijnland veel minder voor dan in de rest van Nederland.
In de regio zijn er relatief weinig voortijdig schoolverlaters. Uitzondering hierop vormen
Hillegom, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en vooral Leiden, dat juist relatief veel
voortijdig schoolverlaters kent.
Er zijn (veel) minder jonge werklozen in vergelijking met Nederland.
Lage inkomensgroepen komen relatief gezien minder en hoge inkomensgroepen meer voor
in de regio Holland Rijnland ten opzichte van landelijk, met uitzondering van Leiden, waar er
meer lage en meer hoge inkomens dan landelijk en regionaal.
Jeugdigen uit Holland Rijnland die jeugdhulp ontvangen, komen minder vaak uit de lagereinkomensgroepen. Leiden is een uitzondering hierop. Daarentegen komen relatief veel
jeugdigen die jeugdhulp ontvangen uit huishoudens met een hoger inkomen.

Concluderend
Op veel factoren waarvan bekend is dat ze samenhangen met jeugdhulp scoren de gemeenten
gunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Toch ligt het gebruik van jeugdhulp hier hoger
dan in Nederland als geheel. Dat kunnen we dus niet zonder meer verklaren met deze factoren.
De meest opvallende bevinding is dat jeugdigen die gebruik maken van jeugdhulp voornamelijk
uit de hogere-inkomensgroepen komen. Dat speelt in de hele regio, alleen Leiden wijkt hier
enigszins van af. Nader onderzoek moet uitwijzen of er verbanden zijn tussen inkomen en
jeugdhulpgebruik en hoe dit samenhangt met huishoudens met kinderen. Uitsplitsingen naar
type jeugdhulp anders dan geregistreerd door het CBS is lastig, aangezien er bij het CBS geen
gegevens verzameld worden over het soort hulp dat wordt verleend als het bijvoorbeeld gaat om
GGZ-hulp (basis of gespecialiseerd) of LVB-hulp. Het gebruik van lokale data kan hier uitkomst
bieden.
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3.2 Problematiek van de jeugdigen
De vraag doet zich voor of het verschil in jeugdzorggebruik toe te schrijven is aan verschillen in
problematiek18 onder de jongeren van de gemeenten. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een
landelijke top tien van vragen en problemen bij jongeren en een top zes van vragen en
problemen in de opvoeding samengesteld. We hebben deze ingekort naar een Top11 van veel
voorkomende opvoed- en opgroeiproblemen. De reden voor deze inkorting is dat er alleen voor
deze 11 gebieden gegevens beschikbaar zijn op gemeentelijk niveau. Hiermee kan worden
ingeschat hoe vaak deze problemen te verwachten zijn in een gemeente. Voor meer informatie
over deze methodiek verwijzen we naar bijlage 6. Alle zestien probleemgebieden komen terug in
hoofdstuk 4 wanneer het huidige jeugdhulpaanbod in kaart wordt gebracht.
De Top11 bestaat uit de volgende probleemgebieden (beschreven van alledaagse naar ernstige
problematiek):
• Van dwars gedrag tot gedragsstoornis
• Van druk gedrag tot ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’ (ADHD)
• Van dip tot depressie
• Van bang tot angststoornis
• Van sociaal onhandig tot autisme
• Van experimenteren met middelen tot middelenmisbruik
• Van gamer tot gameverslaving
• Van ongezonde leefstijl tot te dik
• Van geen zin in school tot voortijdig schoolverlaten (VSV)
• Van geplaagd tot gepest
• Van pedagogische tik tot kindermishandeling
Alledaagse problemen
Voor alle veertien gemeenten hebben we met behulp van het schattingsmodel berekend hoe
vaak de elf probleemgebieden daar naar verwachting voorkomen. Deze verwachtingen hebben
we vervolgens vergeleken met het landelijk gemiddelde per probleemgebied. Dat hebben we
weergegeven in de afbeeldingen die zijn opgenomen in de deelrapportages (in paragraaf 3.2).
Daarin is in één oogopslag te zien op welke probleemgebieden een gemeente afwijkt van het
Nederlands gemiddelde en hoe groot die afwijking is. In tabel 3.2.1 laten we voor alle veertien
gemeenten in de regio zien bij welke probleemgebieden de verwachting afwijken van het
landelijk gemiddelde. De rode vakjes geven aan dat het probleem daar naar verwachting meer
voorkomt dan landelijk, oftewel dat er sprake is van een hogere prevalentie. De groene vakjes
geven aan dat er naar verwachting sprake is van een lagere prevalentie ten opzichte van het
Nederlands gemiddelde.

Daarbij is het zinnig een onderscheid te maken tussen alledaagse en ernstige problemen (waar jeugdhulp veelal gepast is). Veel
ernstige problemen beginnen op enig moment als een licht, alledaags probleem. Het (zelf) oplossen van deze lichtere problemen
is onderdeel van een gezonde psychosociale ontwikkeling. Veel van deze problemen zijn gebonden aan de ontwikkelingsleeftijd
van kinderen. Het moment waarop bepaald gedrag optreedt samen met de duur en de intensiteit ervan maken of iets wel of niet
zorgen moet baren. Zo is voor 12-16-jarigen het experimenteren met psychoactieve stoffen (alcohol, drugs) te rangschikken onder
‘normale’ problemen. De ernstige variant daarvan is dan misbruik van alcohol en drugs.
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Dwars

Druk
gedrag

Sociaal
onhandig

Snel bang

Dip

Geplaagd

Exp. met
middelen

Ongezond
eetgedrag

Gamen

Geen zin
in school

Alphen aan den Rijn
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Zoeterwoude

Tabel 3.2.1: Overzicht afwijkingen t.o.v. landelijk gemiddelde op top11 ‘alledaagse problemen’.

Er valt af te lezen dat de diversiteit tussen de verschillende gemeenten groot is. Er zijn
gemeenten die veel afwijkingsscores (lagere en hogere prevalenties) laten zien en gemeenten die
op de meeste probleemgebieden een beeld laten zien dat vergelijkbaar is met het Nederlands
gemiddelde (bijvoorbeeld Noordwijkerhout). Alphen aan den Rijn en Katwijk vallen op omdat zij
op de meeste gebieden meer alledaagse problemen laten zien ten opzichte van Nederland. Zo
wordt geschat dat er in deze gemeente een hogere prevalentie is op de probleemgebieden
‘dwars gedrag’, ‘druk gedrag’, ‘sociaal onhandig’, snel bang’, ‘experimenteren met middelen’ en
‘ongezond eetgedrag’. Daarentegen worden in deze gemeenten lagere prevalenties geschat voor
‘gamen’, ‘geen zin in school’ en ‘een pedagogische tik’. Kijken we naar de probleemgebieden dan
lijkt ‘druk gedrag’ meer voor te komen in de regio, evenals ‘geplaagd’ en ‘gamen’. Daarentegen
lijken ‘geen zin in school’ en ‘experimenteren met middelen’ minder voor te komen.
Ernstige problemen
Ook voor de top11 ‘ernstige problemen’ hebben we een overzicht gemaakt van de punten
waarop verwachte problemen per gemeente afwijken van het landelijk gemiddelde (zie tabel
3.2.2). De figuren voor de veertien gemeenten zijn weergegeven in de afzonderlijke
deelrapportages (paragraaf 3.2). Ook in deze tabel geven de rode vakjes in welke gemeente een
probleem naar verwachting meer voorkomt dan landelijk, oftewel dat er sprake is van een
hogere verwachte prevalentie. De groene vakjes geven wederom aan dat er naar verwachting
sprake is van een lagere prevalentie ten opzichte van het Nederlands gemiddelde.
In tabel 3.2.2 zien we dat de diversiteit in de regio groot is. Zo laat bijvoorbeeld Nieuwkoop op
bijna alle gebieden een lagere prevalentie laat zien en Alphen aan den Rijn en Katwijk op veel
gebieden een hogere prevalentie. Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en
Zoeterwoude laten over het algemeen minder verwachte problematiek zien dan landelijk. Alphen
aan den Rijn, Hillegom, Katwijk en Leiden laten daarentegen een hogere verwachte problematiek
zien dan landelijk. Het beeld per probleemgebied is hier eveneens wat gemêleerder. Bij de
meeste probleemgebieden zijn er gemeenten die hogere prevalenties laten zien en gemeenten
die lagere prevalenties laten zien. Zo zien we bijvoorbeeld dat bij ‘gameverslaafd’ een hogere
prevalentie verwacht wordt in Alphen aan den Rijn, Hillegom, en Katwijk, en een lagere
prevalentie in veel andere gemeenten. Het probleemgebied ‘ADHD’ komt naar verwachting in de
hele regio minder voor dan landelijk.
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Pedag. tik

Gedragsstoornis

ADHD

Autisme

Angststoornis

Depressie

Gepest

Middelen
misbruik

Obesitas

Gameverslaafd

VSV

Alphen aan den Rijn
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Zoeterwoude

Tabel 3.2.2: Overzicht afwijkingen t.o.v. landelijk gemiddelde op top 11 ‘ernstige problemen’.

Een voorbehoud is op zijn plaats: in tabel 3.2.2 worden de verwachte ernstige problemen in de
gemeente afgezet tegen het landelijk gemiddelde op deze problematieken. Dit zegt echter niet in
welke mate een bepaalde problematiek voorkomt. In Nederland hebben bijvoorbeeld naar
verwachting 10,5% van de jeugdigen te maken met angstproblematiek. Ook al wordt er gunstig
gescoord ten opzichte van landelijk, dan kan er nog steeds sprake zijn van een substantieel
aandeel jeugdigen dat te maken heeft met de betreffende problematiek.
Samenvattende bevindingen
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag 2b: ‘Wat zijn de belangrijkste
problemen van de jeugdigen in de gemeenten die een verklaring kunnen geven voor het hoge
jeugdhulpgebruik?’ Op grond van de resultaten in deze paragraaf trekken we de volgende
conclusies:
• In de regio verwachten we dat ‘druk gedrag’, ‘geplaagd’ en ‘gamen’ de meest voorkomende
alledaagse problemen zijn. Daarentegen lijken ‘geen zin in school’ en ‘experimenteren met
middelen’ het minst voor te komen.
• Bij de verwachte ernstige problemen zijn er flinke verschillen tussen gemeenten per
probleemgebied. Er zijn gemeenten waarbij hogere prevalenties verwacht worden,
gemeenten waarbij dit lager is en gemeenten die het landelijk beeld volgen. Zo zien we
bijvoorbeeld dat ‘gameverslaafd’ naar verwachting meer dan gemiddeld voorkomt in Alphen
aan den Rijn, Hillegom, en Katwijk en minder in veel van de andere gemeenten.
• In Alphen aan den Rijn en Katwijk wordt in vergelijking met het landelijk gemiddelde op de
meeste gebieden ernstige problematiek verwacht. Daarentegen verwachten we in
Nieuwkoop op bijna alle gebieden een lagere prevalentie dan landelijk.
• De problematiek zoals je die zou verwachten op basis van het schattingsmodel in de
gemeenten van Holland Rijnland lijkt geen afdoende verklaring te geven voor het hoge
jeugdhulpgebruik in de regio.

3.3 Nabijheid van voorzieningen
Fysieke nabijheid van voorzieningen zorgt voor bekendheid bij inwoners maar ook bij verwijzers.
Verschillende personen die we voor dit onderzoek hebben geïnterviewd zeggen dat de
zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de JGT’s hebben geleid tot een grotere toeloop en
daarmee tot een groter beroep op jeugdhulp. Wanneer het over specialistische voorzieningen
gaat, zeggen zij dat aanbod vraag creëert. In deze paragraaf gaan we in op de vraag in hoeverre
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de fysieke nabijheid van specialistisch aanbod het hoge jeugdhulpgebruik in de gemeenten van
Holland Rijnland verklaart (onderzoeksvraag 2c). We hebben hiernaar gekeken door enerzijds de
fysieke afstand van inwoner tot aanbod in kaart te brengen en anderzijds te kijken naar de
verhuisbewegingen van jeugdigen met jeugdhulp, jeugdbescherming en speciaal onderwijs.
Fysieke afstand van inwoner tot het aanbod
Per postcodegebied in de verschillende gemeenten werd de afstand berekend naar het
postcodegebied van de dichtstbijzijnde voorziening. Gegevens over de voorzieningen zijn
afkomstig uit het bestand van de Kamer van Koophandel19. Gegevens over het speciaal onderwijs
van de Dienst Uitvoering Onderwijs20 en de GGZ-aanbieders zijn toegevoegd met behulp van de
gegevens van de ledenlijst van GGZ Nederland 21. Het gaat hier om de hemelsbrede afstand;
hetgeen niet hetzelfde is als de reisafstand. Vervolgens werden deze postcode-afstanden
gewogen naar het aantal inwoners van de postcode om een gemiddelde afstand per gemeente te
kunnen bepalen. De resultaten staan in onderstaande tabel. De gemiddelde afstand naar de
dichtstbijzijnde jeugd-GGZ voorziening met verblijf is in Alphen aan den Rijn 327,5 meter. Daar
waar er ‘0,0’ in de betreffende cel staat, blijkt dat er in elk postcodegebied van deze gemeente
een dergelijke voorziening is en de gemiddelde afstand tussen de centra van de
postcodegebieden dus 0 is.
Huizen en

GGZ
1
Alphen aan den Rijn

2

27,3

469,7

Hillegom

3

dagverblijven
4

5

Jeugdzorg

SO

6

7

8

9

10

134,5

294,8

255,9

225,5

27,3

202,1

327,5

382,9

0,0

295,4

0,0

456,6

466,9

768,3

8,1

270,7

428,0

11,1

Kaag en Braassem

31,0

276,8

34,4

469,3

575,5

649,7

67,9

500,8

733,9

461,7

Katwijk

39,4

353,3

39,4

161,7

161,7

214,9

20,9

238,9

520,5

114,1

Leiden

0,4

136,7

0,4

102,3

240,9

750,8

231,0

100,0

199,8

171,4

Leiderdorp

0,0

353,1

0,0

517,6

288,3

271,9

205,8

330,4

243,8

42,9

Lisse

0,0

787,2

0,0

483,8

900,3

114,8

23,5

204,8

519,4

108,6

Nieuwkoop

41,0

648,1

41,0

544,2

765,8

583,2

325,0

363,7

276,0

570,5

Noordwijk

28,1

515,0

28,1

183,2

191,3

306,9

45,1

26,3

274,3

106,3

Noordwijkerhout

34,9

731,7

34,9

108,9

785,4

164,0

34,9

73,5

453,9

85,6

Oegstgeest

0,0

60,7

0,0

73,3

193,4

628,3

225,5

53,2

253,2

42,1

Teylingen

0,0

356,6

0,0

59,1

527,0

830,2

0,0

38,2

38,2

279,0

Voorschoten

0,0

298,9

0,0

77,9

296,4

729,3

51,5

87,9

242,6

242,6

Zoeterwoude

58,6

436,1

58,6

59,7

391,3

97,5

291,4

359,7

95,4

381,0

Holland Rijnland

16,9

359,7

17,0

217,1

361,5

503,4

131,3

203,1

306,6

195,4

Nederland

25,5

271,7

40,4

255,9

322,6

330,1

139,2

269,0

297,6

234,7

Tabel 3.3.1: Gemiddelde fysieke afstand in meters van inwoners tot (jeugd)hulpaanbod en speciaal onderwijs
(kolombetekenissen: zie onder).
Noot. SO = Speciaal onderwijs

Toelichting bij tabel 3.3.1
In de kolommen staan de verschillende vormen van specialistisch aanbod.

https://www.kvk.nl/download/SBI_code_NL_2018_dec2017_tcm109-451912.pdf
https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/po/adressen/adressen-po-4.jsp
21 https://www.ggznederland.nl/pagina/overzicht-leden-ggz-nederland
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GGZ
1. Dichtstbijzijnde aanbieder van GGZ (kolom 2, 3, of 4).
2. Dichtstbijzijnde geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting.
3. Dichtstbijzijnde praktijk van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen22.
4. Dichtstbijzijnde praktijk van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheidsen verslavingszorg.
5. Dichtstbijzijnde organisatie voor jeugd-GGZ met verblijf.
Huizen en dagverblijven
6. Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten.
7. Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten.
Jeugdzorg
8. Ambulante jeugdzorg23.
9. Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg24.
Speciaal onderwijs
10. Locaties Speciaal onderwijs.
Uit de tabel blijkt dat de gemiddelde afstand per inwoner naar een locatie voor GGZ (met name
praktijken van psychotherapeuten, psychologen en orthopedagogen) in de regio Holland-Rijnland
korter is dan het Nederlands gemiddelde. In Hillegom, Leiderdorp, Lisse, Oegstgeest, Teylingen
en Voorschoten is er in elk 4-cijferig postcodegebied een aanbieder. Ook locaties voor speciaal
onderwijs zijn gemiddeld dichterbij dan landelijk; met name in Hillegom, Leiderdorp en
Oegstgeest zijn deze relatief dichtbij. Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten
zijn relatief dichtbij in Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen en Voorschoten.
We kunnen niet zonder meer een relatie leggen tussen nabijheid van voorzieningen en gebruik
van jeugdhulp. Wat opvalt in deze tabel, gecombineerd met de gegevens over gebruik uit
hoofdstuk 2, is dat het gebruik van jeugdhulp zonder verblijf relatief hoog is in gemeenten waar
voorzieningen voor ambulante jeugdhulp (kolom 3 en 8 in tabel 3.3.1) dichtbij zijn: Hillegom,
Leiderdorp, Lisse, Noordwijkerhout, Oegstgeest en Teylingen.
Verhuisbewegingen
Uit eerder onderzoek van het NJi in een andere jeugdzorgregio weten we dat er gezinnen zijn die
vanwege hun kind(eren) naar een gemeente verhuizen waar bepaalde specialistische
voorzieningen aanwezig zijn. Dat betreft dan vooral gezinnen met kinderen die langdurig hulp
en/of speciaal onderwijs nodig hebben. Voortbordurend op de vraag of aanbod vraag creëert,
hebben we onderzocht of jeugdigen met jeugdhulp in 2016 woonachtig in de gemeenten van
Holland Rijnland verhuisd zijn van buiten een bepaalde gemeente naar de betreffende gemeente
toe. Hetzij ooit, hetzij tijdens de jeugdhulpperiode. Hetzelfde hebben we in kaart gebracht voor
jeugdigen met jeugdbescherming. Vervolgens is gekeken naar de verhuisbewegingen onder de
kinderen in het speciaal (voortgezet) onderwijs. De aanname hierachter is dat ouders/verzorgers
van deze kinderen eerder geneigd zijn te verhuizen naar een locatie met een school van speciaal
onderwijs in de buurt, aangezien het hier om een schoolperiode van meerdere jaren gaat. We

Praktijken van psychotherapeuten, psychologen, relatie- en gezinstherapeuten, systeemtherapeuten, runningtherapeuten.
Diagnoses, indicatiestelling, voorlichting, preventie, verlenen van kortdurende ambulante hulp, gericht op jeugdigen tot 18 jaar
met ontwikkelings- en gedragsstoornissen en/of psychosociale problemen; - Bureaus Jeugdzorg en Centra voor Jeugd en Gezin; fungeren als advies- en meldpunt kindermishandeling; - uitvoeren van gezinsvoogdij; - uitvoeren van jeugdreclassering; bemensen van telefonische hulpdienst voor kinderen; - voorlichting en advisering over opvoeding
24 Ondersteuning en begeleiding in een beschutte woonomgeving van jeugdigen tot 18 jaar met ontwikkelings- en
gedragsstoornissen; - aanbieden van vormings-, ontwikkelings- en arbeidsactiviteiten als dagbesteding voor jeugdigen tot 18 jaar
met ontwikkelings- en gedragsstoornissen. Deze klasse omvat ook: Medische kleuter- en kinderdagverblijven.
22
23
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kijken hiervoor naar de kinderen die wonen in dezelfde gemeente als waar de (V)SO- school is
gevestigd25. De resultaten van al deze analyses zijn weergegeven in tabel 3.3.2.
De kolommen zijn ingedeeld in drie typen aanbod: Jeugdhulp, jeugdbescherming en speciaal
onderwijs. Voor ieder type zijn er drie kolommen waarin percentages staan: voor de eerste twee
typen aanbod zijn dat: een kolom voor de groep jeugdigen die gebruik maakt van het aanbod en
in de betreffende gemeente woont, een kolom voor de groep die naar de gemeente is verhuisd
voordat gebruik werd gemaakt van het aanbod, en een kolom voor de groep die naar de
gemeente is verhuisd tijdens het gebruik maken van het aanbod. Voor het derde type aanbod,
het speciaal onderwijs ((V)SO), staat in de tweede kolom het percentage leerlingen in het speciaal
onderwijs dat naar de gemeente is verhuisd en in de derde kolom het percentage dat niet alleen
naar de gemeente is verhuisd en ook nog een vorm van jeugdzorg krijgt. Dat jeugdigen verhuisd
zijn naar een betreffende gemeente wil niet zeggen dat dit gerelateerd is aan het gebruik van
jeugdzorg.
Jeugdigen in jeugdhulp (JH)
Verhuisd
naar
Woonachtig
gemeente
in
vóór
gemeente
aanvang
JH

Jeugdigen in jeugdbescherming (JB)

(V)SO-leerlingen

Verhuisd
Verhuisd
naar
Verhuisd
Woonachtig
Woonachtig
naar
gemeente naar
in
in
gemeente
vóór
gemeente
gemeente
gemeente
tijdens JH
aanvang
tijdens JB
JB

Verhuisd
naar
schoolgemeente

Verhuisd
naar
schoolgemeente
én in
jeugdzorg

Alphen aan den Rijn

94,6%

15,2%

4,9%

49%

18%

23%

44%

15%

11%

Hillegom

95,2%

28,6%

3,9%

69%

35%

.

46%

16%

14%

Kaag en Braassem

96,7%

18,3%

3,4%

43%

.

.

.

.

.

Katwijk

94,2%

14,3%

3,7%

60%

23%

20%

.

.

.

Leiden

93,8%

17,5%

3,9%

65%

21%

17%

11%

3%

.

Leiderdorp

93,7%

37,6%

5,0%

57%

.

30%

65%

14%

8%

Lisse

95,2%

25,4%

3,9%

62%

.

.

13%

.

.

Nieuwkoop

94,8%

21,0%

5,1%

60%

33%

24%

.

.

.

Noordwijk

94,1%

21,9%

4,7%

51%

.

.

.

.

.

Noordwijkerhout

94,7%

32,0%

4,7%

.

.

.

35%

19%

.

Oegstgeest

95,6%

33,8%

5,0%

68%

.

.

.

.

.

Teylingen

95,1%

24,7%

6,2%

43%

.

.

22%

.

.

Voorschoten

95,9%

31,2%

3,2%

70%

33%

.

16%

.

.

Zoeterwoude

94,3%

41,0%

7,5%

.

.

.

.

.

.

Holland Rijnland

94,6%

21,3%

4,5%

56%

17%

15%

.

.

.

Nederland

92,1%

19,7%

5,0%

59%

24%

19%

28%

7%

4%

Tabel 3.3.2: Verhuisbewegingen van jeugdigen met jeugdhulp, jeugdbescherming en speciaal onderwijs in 2017.

Uit de tabel blijkt dat bijna alle jeugdigen die in een gemeente jeugdhulp krijgen ook in die
gemeente woonachtig zijn. De verschillen zijn hier niet groot. Er zijn wel grote verschillen tussen
gemeenten als het gaat om jeugdigen die naar de gemeente verhuisd zijn voor aanvang van de
jeugdhulp. Vooral in Zoeterwoude en Teylingen is dit percentage hoog. Bij jeugdbescherming en
speciaal onderwijs zijn niet alle cellen in de tabel gevuld omdat de aantallen voor die combinaties
van aanbod en gemeente te klein zijn. Van de percentages die weergegeven zijn, vallen de
volgende percentages op: in Hillegom en Nieuwkoop is het percentage jeugdigen met
jeugdbescherming dat voor aanvang van de bescherming naar deze gemeenten is verhuisd
opvallend hoog. In Leiderdorp zijn er relatief weinig jongeren met jeugdbescherming (0,8% tegen
1,2% landelijk), maar van de jongeren met jeugdbescherming in deze gemeente is 30% tijdens het

Het gaat hier om scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Scholen voor speciaal basisonderwijs zijn
dusdanig gelijk verdeeld over gemeenten dat de verwachting niet is dat mensen hiervoor verhuizen.
25
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jeugdbeschermingstraject naar Leiderdorp verhuisd. Voor de jeugdigen in het speciaal onderwijs
zijn er in Alphen aan den Rijn, Hillegom, Leiderdorp en Noordwijkerhout opvallend veel verhuisd
naar de gemeente. Dat zou te maken kunnen hebben met de speciale voorzieningen voor hulp
aan LVB-jeugd die er in deze gemeenten zijn.
Het is moeilijk om verhuisbewegingen aan gebruik van aanbod te koppelen, omdat niet bekend is
of gezinnen speciaal vanwege dat aanbod naar een gemeente verhuizen. Maar het is wel
aannemelijk dat specialistisch aanbod een rol speelt wanneer dit niet overal beschikbaar is. Dat is
bijvoorbeeld het geval met (dag)verblijven voor jeugdigen met een verstandelijke beperking. Bij
gemeenten waar die voorzieningen aanwezig zijn, met name Hillegom (16%) en Noordwijkerhout
(19%) is het percentage jeugdigen dat naar die gemeenten is verhuisd relatief hoog (landelijk 7%).
Samenvattende bevindingen
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag 2c: ‘In hoeverre verklaart de
fysieke nabijheid van specialistisch aanbod het hoge jeugdzorggebruik in de gemeenten van
Holland Rijnland?’ Op grond van de onderzoeksresultaten trekken we de volgende bevindingen:
• Inwoners van Holland Rijnland wonen relatief dichtbij voorzieningen voor jeugdhulp,
jeugdbescherming en speciaal onderwijs.
• In gemeenten die bestaan uit verschillende kernen, zoals Kaag en Braassem, Nieuwkoop en
Teylingen, en in minder stedelijke gemeenten is de gemiddelde afstand tot voorzieningen
groter dan in de meer stedelijke gemeenten in de regio.
• In gemeenten als Hillegom en Noordwijkerhout, waar voorzieningen zijn voor lvb-zorg en
speciaal onderwijs is het aandeel jeugdigen dat naar deze gemeenten is verhuisd relatief
groot. Maar op basis van de hier verzamelde gegevens kunnen we niet vaststellen of die
verhuizingen zijn gemotiveerd door de aanwezigheid van die voorzieningen.

3.4 Andere mogelijke verklarende factoren
In de voorgaande paragrafen zijn bevindingen uit het kwantitatieve deel van het onderzoek
beschreven. In aanvulling daarop zijn er tien interviews afgenomen (face-to-face en telefonisch)
met in totaal 17 medewerkers van jeugdhulporganisaties (zie voor de organisaties bijlage 2). In
deze interviews zijn gegevens over het gebruik van jeugdhulp in de afzonderlijke gemeenten en
in de regio voorgelegd aan deze medewerkers. Er is onder andere gevraagd of zij het beeld dat
uit de cijfers naar voren komt, herkennen. Ook is met hen gesproken over veranderingen die zij
in hun eigen beroepspraktijk waarnemen en de mogelijke verklaringen die zij daarvoor hebben.
De onderlinge verschillen tussen de gemeenten in Holland Rijnland en de verschillen in het
zorgaanbod zijn eveneens meegenomen als onderwerp van gesprek.
De bevindingen uit deze gesprekken zijn beschreven in deze paragraaf26. Waar mogelijk worden
ze gekoppeld aan beschikbare kwantitatieve gegevens. We bespreken in grote lijnen de thema’s,
aspecten en factoren die uit de gevoerde gesprekken naar voren zijn gekomen. De onderwerpen
hebben betrekking op de vraag naar jeugdhulp en het bestaande aanbod in deze regio. Er is
ruimte gelaten voor tegenstrijdige meningen en deze worden zo goed mogelijk belicht. We
hebben de bevindingen ingedeeld naar verschillende aspecten van vraag, aanbod en
zorglandschap. Daarnaast zijn onderwerpen die zijn benoemd over de gemeenten en de regio
samengebracht onder een aparte sub-paragraaf. Tenslotte gaan we in op de vraag wat volgens
de geïnterviewden nodig is om de jeugdhulp in deze regio beter te laten functioneren.

26

De verslaglegging van de interviews is ter controle voorgelegd aan de geïnterviewden en indien van toepassing aangepast.
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De bevindingen uit de interviews zijn op twee relevante thema’s getoetst en aangescherpt in
twee verdiepingssessies die op 1 november 2018 plaatsvonden. Op het gemeentehuis van
Voorhout hebben medewerkers van hulporganisaties en van gemeenten gesproken over
jeugdhulp met verblijf en over de afstemming van vraag en aanbod.
Aspecten van vraag
De Jeugd- en Gezinsteams
De geïnterviewde personen herkennen het beeld dat er sinds de invoering van de Jeugdwet meer
jeugdigen een beroep doen op jeugdhulp. Daarin speelt de zichtbaarheid en de toegankelijkheid
van de Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) een belangrijke rol, is de breed gedeelde opvatting. Men
weet bij vragen of problemen de weg naar het JGT gemakkelijk te vinden. Dat is een ontwikkeling
die tegemoetkomt aan de bedoeling van de Jeugdwet: jeugdigen en gezinnen met vragen en
problemen eerder en sneller helpen.
Het nog altijd groeiende beroep op jeugdhulp legt echter ook steeds meer druk op de JGT’s. Ieder
jaar wordt er een groter beroep op hen gedaan, terwijl hun formatie niet groter wordt. Dit tekort
aan capaciteit kan ertoe leiden – dat komt naar voren uit de gesprekken – dat zij eerder
doorverwijzen naar jeugdhulpaanbieders, zodat die op hun beurt te maken krijgen met een
grotere toeloop. Daarentegen zijn er ook geluiden dat de JGT’s te lang wachten met
doorverwijzen en dat zij eerst proberen om hun cliënten zelf te helpen, ook al is dat niet wat een
kind nodig heeft. Dat zou te maken kunnen hebben met de druk die JGT-medewerkers ervaren
om de hulp vooral licht te houden en alleen door te verwijzen wanneer het echt niet anders meer
kan. In sommige gevallen leidt het lang afwachten er toe dat er een beroep moet worden gedaan
op crisishulp.
Verschillende aanbieders vinden dat er bij de Jeugd- en Gezinsteams niet voldoende expertise is
om goed te kunnen bepalen wat een kind nodig heeft. Enkele grote aanbieders hebben
medewerkers gedetacheerd bij de JGT’s, maar hun specifieke expertise (bijvoorbeeld op het
gebied van screening en diagnostiek) wordt daar niet altijd optimaal benut. Diverse aanbieders
vinden dat JGT-medewerkers, meer dan nu het geval is, de regie over casussen moeten oppakken
en dat ze die ook na een verwijzing moeten vasthouden. Doordat de JGT’s werken met
zelforganiserende teams, ontstaan er verschillen in werkwijze tussen gemeenten. Dit gebeurt
ondanks dat de JGT’s in Holland Rijnland in grote lijnen volgens dezelfde modellen werken. Ook
wordt genoemd dat de samenstelling van de JGT’s niet overal hetzelfde is.
Verwijzingen
Er wordt aangegeven dat het geregeld voorkomt dat de JGT’s jeugdigen verwijzen zonder een
indicatie van welke hulp nodig is. Dat heeft tot gevolg dat aanbieders dat moeten doen. Mede
daardoor komen jeugdigen die worden doorverwezen niet altijd bij de aanbieder terecht die hen
het beste kan helpen, maar bij een aanbieder die nog plaats heeft. Dit kan onnodig vertragend
werken op het bieden van wat een jeugdige nodig heeft. Ook wordt erop gewezen dat op
complexe gevallen waar niemand goed raad mee weet, heen en weer geschoven worden. Dat
betreft bijvoorbeeld kinderen voor wie geen school met passend onderwijs kan worden
gevonden. Daardoor dreigen zij buiten beeld en buiten het bereik van hulp te raken.
Toename gebruik jeugdhulp
De zichtbaarheid en toegankelijkheid van de JGT’s heeft volgens de geïnterviewden onder andere
geleid tot een toename van de vraag. Dat was ook de bedoeling van de JGT’s: er eerder bij zijn en
sneller de benodigde begeleiding of hulp inzetten om te voorkomen dat lichte problemen
uitgroeien tot zware problematiek. De geïnterviewden schrijven de toename van de vraag naar
jeugdhulp ook toe aan brede maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de hoge sociale druk op
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kinderen en ouders, en de groei van het aantal complexe scheidingen. Een andere ontwikkeling is
dat de complexiteit van sommige hulpvragen nu eerder wordt gezien doordat verschillende
typen hulp (GGZ, LVB, jeugdhulp) nu meer samenwerken en meer in samenhang worden
aangeboden. Er is ook een toename van het aantal begeleidingsvragen van scholen. Vermoedelijk
is dit mede het gevolg van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de JGT’s en van het feit dat
medewerkers van deze teams ook op scholen werken. Maar de aanbieders die wij geïnterviewd
hebben constateren ook veel gevoelens van machteloosheid op scholen. Veel leerlingen hebben
of vertonen problemen waar scholen geen vat op hebben.
Een ander punt dat uit de interviews naar voren is gekomen, betreft de hulp aan jeugdigen met
een lichte verstandelijke beperking (LVB). Het samengaan van verschillende typen hulp in het
overkoepelende begrip jeugdhulp heeft als onbedoeld gevolg dat jeugdigen met een LVB niet
altijd meer als zodanig herkend worden. Daardoor kan het voorkomen dat zij niet meteen de
hulp krijgen die zij nodig hebben. Veel aanbieders van jeugdhulp zijn volgens enkele
geïnterviewden niet berekend op deze groep. Daarnaast geven enkele geïnterviewden aan dat er
ook veel niet herkende problematiek is bij ouders. Dat maakt het bieden van passende hulp
ingewikkeld. Bijvoorbeeld: trauma’s bij ouders, of ouders met een LVB. De aanbieders met wie
voor dit onderzoek is gesproken bevestigen het verband tussen de vraag naar en het gebruik van
jeugdhulp met sociaal-demografische factoren en met de aanwezigheid van voorzieningen. Veel
aanbieders en ook de JGT-medewerkers weten in grote lijnen wat zij in bepaalde gemeenten
kunnen verwachten aan vraag.
Aspecten van aanbod
Aanbieders
Nagenoeg alle residentiële hulp (verblijfplaatsen, plaatsen voor klinische opname) is verdwenen
of omgezet naar andere varianten van hulp met verblijf. Vooral in de (jeugd)GGZ is er veel van
deze hulp omgezet in ambulante vormen van hulp. Verder worden naast de traditionele
leefgroepen vooral vormen van verblijf in een gezinsomgeving gestimuleerd: pleegzorg,
gezinshuizen en gezin op maat.
Volgens een aantal geïnterviewden gaan aanbieders van jeugdhulp sinds de transitie gebukt
onder grote bureaucratische druk. Doordat grotere aanbieders voor verschillende gemeenten en
regio’s werken, is het administratieve werk nu een veelvoud van wat het was. Daar komt bij dat zij
volgens hen veel verwijzingen krijgen zonder indicatie van wat nodig is, zodat aanbieders zelf
diagnostiek moeten doen. Zo is er een situatie ontstaan, aldus de geïnterviewden, waarin
aanbieders verantwoordelijk zijn, zowel voor het vaststellen welke hulp nodig is, als voor de
uitvoering van die hulp. Daar is geen onafhankelijke toetsing op.
Jeugdhulp met verblijf
Volgens verschillende aanbieders is de afbouw van verblijfplaatsen te snel gegaan. Er blijven
altijd kinderen die het meest gebaat zijn bij hulp buiten het eigen gezin en niet voor al deze
kinderen is een vervangende gezinsomgeving de beste oplossing. De capaciteit van deze
alternatieve vormen van jeugdhulp met verblijf (pleeggezinnen, gezinshuizen) is nog
ontoereikend. Het gebeurt regelmatig dat verwijzers of de crisishulp lange tijd moeten zoeken
naar een geschikte verblijfplaats en soms moet een jeugdige daarvoor naar een plaats buiten de
eigen regio. Het komt ook voor dat er een beroep moet worden gedaan op de jeugdbescherming
om voor een jeugdige een verblijfplaats te forceren, ook al is dat als middel eigenlijk te zwaar en
niet passend bij de problematiek. Aanbieders signaleren dat jeugdigen die op een verblijfplaats
zitten daar in het algemeen korter blijven dan voorheen. Daardoor kunnen per saldo meer
kinderen gebruik maken van de beschikbare plaatsen. Daar staat tegenover, zeggen zij, dat
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afschaling naar hulp zonder verblijf niet gemakkelijk is en ertoe kan leiden dat de doorstroming
in de jeugdhulp met verblijf stagneert.
Zorglandschap
Het zorglandschap in Holland Rijnland is volgens de geïnterviewden nog sterk versnipperd. De
regio heeft veel aanbieders gecontracteerd, uit verschillende sectoren, en die zijn niet allemaal
op de hoogte van het complete zorglandschap. Samenwerking kan daardoor wel eens moeilijk op
gang komen, vindt men. De samenwerking in de keten is wel verbeterd, maar is nog niet
optimaal. Hier en daar zijn er al gecombineerde aanbestedingen (bijvoorbeeld van
samenwerkingsverbanden onderwijs-jeugdhulp en aanbieders van jeugdhulp). Van de beoogde
ontschotting is nog geen sprake, wordt gezegd.
Samenwerken vraagt volgens de geïnterviewden een investering; daarom vinden zij het goed om
steeds de vraag te blijven stellen: wat is de meerwaarde van samenwerking? Soms is het
praktisch gezien handiger om te werken met één trekker en daar andere partijen bij te halen. Er
zijn –met name in de jeugd-GGZ – veel kleine, nieuwe aanbieders die vooral hulp bieden aan de
relatief eenvoudige gevallen. De meer complexe hulpvragen blijven dan over voor al langer
bestaande, grotere aanbieders. Aanbieders hebben geen prikkel om samen te werken.
Aanbesteding drijft aanbieders juist uit elkaar, stelt een van de geïnterviewden. De gemeenten
moeten partijen verleiden tot samenwerking en veel meer de gemeenschappelijke belangen
laten zien. Continuïteit is ook een probleem, wordt gezegd. Door onzekerheid over toekomstige
contracten nemen aanbieders minder risico en maken ze minder snel afspraken over
samenwerking met andere partijen. Vertrouwen en solidariteit worden hierdoor ondermijnd.
In de gesprekken en verdiepingssessies is duidelijk naar voren gekomen dat er op dit moment
aan de voorkant van het stelsel – en dan met name in de JGT’s – vaak te weinig oog is voor en te
weinig begrip van zwakbegaafde jeugdigen en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking.
Daardoor kan het gebeuren dat deze jeugdigen niet (of niet tijdig) de hulp krijgen die zij nodig
hebben.
Gemeenten en regio
Enkele geïnterviewde aanbieders vinden dat gemeenten te veel op budgetten sturen en niet
genoeg op waarden en doelen. Gesprekken over inhoud en financiën lopen dan door elkaar. Bij
gemeenten en regio is er te weinig inhoudelijke kennis en kunde op het gebied van jeugd, vindt
men. De gemeente zou zich meer als een partner moeten opstellen die samenwerking aangaat
met andere partijen in het aansturen en beheersen van de jeugdhulp. Ook zouden gemeenten
meer data gestuurd moeten werken. Dat kan door meer te werken met meetbaarheid en door
meer op outcome te sturen. De inkoop van jeugdhulp wordt nog steeds gebaseerd op historisch
gebruik, ook al is bekend dat de vraag naar jeugdhulp toeneemt. De continuïteit speelt ook een
rol bij gemeenten: wanneer er een nieuwe wethouder aantreedt, kan er veel veranderen.
Wat is nodig?
Door de geïnterviewden zijn meerdere aspecten genoemd die volgens hen nodig zijn om de
jeugdhulp in deze regio beter te laten functioneren. We geven deze hieronder weer.
• Meer voorzieningen voor verblijf: met name gezinshuizen, crisisplaatsen, woonvoorzieningen
voor 18-plussers, pleegzorg met ambulante hulp, en pleegzorg voor 5- tot 12-jarigen.
• Casemanagement bij crisisgevallen (1 regisseur).
• Ambulante spoedhulp.
• Ambulante hulp voor ‘meiden met risicovolle contacten’.
• Meer expertise aan de voordeur: daar waar cliënten voor het eerst contact hebben, zoals bij
de JGT’s. Permanente bijscholing van JGT-medewerkers.
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Meer mogelijkheden voor screening en eventueel diagnostiek aan de voorkant, zodat eerder
duidelijk is welke hulp jeugdigen nodig hebben.
De mensen aan de voorkant (met name JGT-medewerkers) meer kostenbewust maken
(waardoor zij minder snel doorverwijzen naar specialistische hulp).
Meer doen aan preventie en aan werken aan de voorkant, bijvoorbeeld door GZ-psychologen
in het speciaal onderwijs in te zetten.
Herstel respijtzorg (weekendvoorzieningen voor overbelaste ouders).
Meer cliëntvolgend werken, en minder procesgericht.
Betere afspraken tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp over jeugdigen waarover zorgen
zijn, met de bedoeling verzuim, voortijdig schoolverlaten en thuiszitten te voorkomen.
Meer samenwerking met andere maatschappelijke partijen, in een domein overstijgende
aanpak. Onder meer met de (brede) sociale wijkteams. Maar ook met bedrijven, voor 18plussers.

Verschillen tussen gemeenten
In de gesprekken is benoemd dat de gemeenten in de regio Holland Rijnland in diverse opzichten
van elkaar verschillen: samenstelling van de bevolking, aanwezigheid van voorzieningen,
historisch gebruik, lokale cultuur en het gebruik dat er wordt gemaakt van jeugdhulp. Zonder
direct verbanden te leggen tussen deze factoren, zijn in de gesprekken de volgende
waarnemingen naar voren gekomen:
• In rijke forensengemeenten als Oegstgeest en Teylingen is er een grote vraag naar jeugdGGZ.
• In Noordwijk is traditioneel veel GGZ-vraag.
• In Leiden-Noord wonen veel migranten: daar is weinig directe vraag naar hulp. Daar moet je
meer outreachend werken om de bestaande problemen te ontdekken.
• In Katwijk en Hillegom is de vraag groot; ‘dat is historisch zo gegroeid’.
• In Katwijk zijn er veel verwijzingen via huisartsen naar de GGZ.

3.5 Samenvattende bevindingen
In dit hoofdstuk is ingegaan op verklarende factoren voor het jeugdhulpgebruik. Op grond van de
resultaten in dit hoofdstuk komen we tot de volgende samenvattende bevindingen:
• Er zijn diverse sociaal-demografische factoren die van invloed kunnen zijn op de vraag naar
en het gebruik van jeugdhulp. De veronderstelling is dat daarmee het hoge jeugdhulpgebruik
in de regio en de verschillen in jeugdhulpgebruik tussen gemeenten deels verklaard kunnen
worden. In dit onderzoek hebben we voor de meeste sociaal-demografische factoren niet
direct een verband met jeugdhulpgebruik kunnen aantonen. Dat komt waarschijnlijk ook
doordat de gemeenten in Holland Rijnland op vrijwel alle factoren die een risico vormen voor
het gebruik van jeugdhulp gunstig tot zeer gunstig scoren.
• Door de grote verschillen tussen gemeenten is het niet zinvol om voor alle factoren een beeld
voor de regio als geheel maken.
• Een opvallende bevinding is het feit dat meer dan 60% van de jeugdigen die in deze regio
jeugdhulp gebruiken afkomstig is uit huishoudens met een bovengemiddeld inkomen. Nader
onderzoek is hier nodig.
• Er zijn duidelijke verschillen tussen de gemeenten wat betreft de problemen die zich er
voordoen bij jeugdigen en gezinnen.
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4 Het huidige jeugdhulpaanbod
Hoofdstuk 4 gaat in op het huidige jeugdhulpaanbod in de regio Holland Rijnland aan de hand
van de vragenlijst die is uitgezet onder gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. Als eerste kijken
we naar het aanbod van gespecialiseerde jeugdhulp in Holland Rijnland (onderzoeksvraag 3a).
Ook kijken we hoe de verwachte problematiek in de regio samenhangt met wat aanbieders aan
interventies inzetten (onderzoeksvraag 3b). Vervolgens kijken we naar de kwaliteit van de
ingezette interventies en professionals (onderzoeksvraag 3c). Niet om die kwaliteit bij voorbaat in
twijfel te trekken, maar juist om te laten zien in hoeverre die kwaliteit aanwezig is. Daarna gaan
we verder in op de outcome van het jeugdhulpaanbod (onderzoeksvraag 3d). Tenslotte besteden
we aandacht aan de samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders en het voorliggend veld om tot
een passend aanbod te komen (onderzoeksvraag 3e). De focus van dit hoofdstuk ligt
voornamelijk op ‘producten’ en minder op deskundigheid. Het is goed om te bedenken we hier
een (vereenvoudigd) beeld van de werkelijkheid schetsen dat niet in alle opzichten recht doet aan
alle nuances en complexiteit van het echte leven.

4.1 Respons
De enquête voor jeugdhulpaanbieders is op 20 augustus 2018 uitgezet onder 133
gecontracteerde organisaties. Dit betreft organisaties voor jeugdzorg en vrijgevestigden in de
regio Holland Rijnland. De respons tot en met 1 oktober 2018 is meegenomen in deze
rapportage. In totaal hebben 75 aanbieders gereageerd, wat een respons oplevert van 56%. We
beschikken niet over voldoende informatie om vast te stellen of dit een in alle aspecten
representatieve steekproef is. In bijlage 2 staat een overzicht van alle organisaties die hebben
deelgenomen. In tabel 4.1.1 vindt u een gedetailleerd overzicht van het hulpaanbod. Aan de
organisaties die intensieve of specialistische hulp aanbieden, is gevraagd welk(e) soort(en)
jeugdzorg de organisatie verleent. De gegeven opties uit de vragenlijst staan aan de linkerkant
van de tabel. Organisaties konden ook aangeven dat zij een ander type jeugdzorg verlenen. Hier
is door 24 organisaties gebruik van gemaakt. De door deze 24 organisaties genoemde soorten
jeugdzorg staan in de rechterkant van de tabel. Een organisatie kan meerdere vormen
aanbieden, daarom telt de som van het verschillende hulpaanbod niet op tot het totale aantal
organisaties.
Intensieve of specialistische hulp

N

Crisishulp en opvang

9

% Ander hulpaanbod
12% Ambulante psychiatrische

N

%

2

3%

jeugdhulpverlening / behandeling
Zorg voor jeugdigen met (verstandelijke of

44

59% Basis GGZ-jeugd / Jeugd GGZ

10

13%

Andere jeugdhulp zonder verblijf

47

63% Diagnostiek en behandeling

1

1%

Zorg voor jeugdigen met (verstandelijke of

15

20% Dyslexiezorg

5

7%

1

1%

psychische) beperkingen

psychische) beperkingen
Pleegzorg

4

5% Individuele begeleiding,

Gezinsgerichte opvang

6

8% Individuele en ambulante begeleiding

1

1%

Gesloten plaatsing

5

7% Logeren

2

3%

1

1%

1

1%

groepsbegeleiding en logeerbegeleiding

Andere jeugdhulp met verblijf

10

13% TFCO

Jeugdbescherming

3

4% Trainingshuis

Jeugdreclassering

2

3%

24

32%

Anders

Tabel 4.1.1: Deelnemende organisaties naar type jeugdhulp (n = 75).
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De tabel laat bijvoorbeeld zien dat 9 organisaties hebben aangegeven dat zij crisishulp en opvang
bieden. Dit betreft 12% van de in totaal 75 organisaties die hebben deelgenomen.

4.2 Aanbod gespecialiseerde jeugdhulp
In deze paragraaf gaan we in op het aanbod van de gespecialiseerde jeugdhulp. We staan stil bij
het bereik van het aanbod en de soort problematiek waar het aanbod zich op richt.
Bereik
Uit figuur 4.2.1 blijkt dat vrijwel alle organisaties (97%) die de vragenlijst hebben ingevuld
jeugdigen uit de gemeenten van Holland Rijnland hebben geholpen, maar dat het merendeel uit
Leiden komt, gevolgd door Leiderdorp en Katwijk. Van alle organisaties die hebben
deelgenomen, geeft 3% aan dat zij in 2017 geen kinderen hebben geholpen uit de regio Holland
Rijnland.
Alphen aan den Rijn

55%

Hillegom

44%

Kaag en Braassem

44%

Katwijk

60%

Leiden

72%

Leiderdorp

60%

Lisse

56%

Nieuwkoop

39%

Noordwijk

53%

Noordwijkerhout

45%

Oegstgeest

59%

Teylingen

53%

Voorschoten

40%

Zoeterwoude

47%

Geen van deze gemeenten

3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Figuur 4.2.1: Vestigingsgemeenten van de aanbieders die jeugdigen uit de veertien gemeenten hebben geholpen.

Figuur 4.2.2 laat zien dat 20% van de organisaties die jeugdigen helpt uit Alphen aan den Rijn ook
gevestigd is in Alphen aan den Rijn. Voor Leiden is dit percentage het hoogst. Meer dan de helft
van de organisaties die ondersteuning biedt aan Leidse jeugdigen (56%) is ook gevestigd in
Leiden. Voor Kaag en Braassem is dit percentage het laagst. Slecht 3% van de organisaties die
jeugdigen uit Kaag en Braassem ondersteunen, is gevestigd in Kaag en Braassem. Voor de
overige gemeenten varieert dit tussen de 9% en de 23%.
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60%

56%

Jeugd uit Alphen (n=41)
Jeugd uit Hillegom (n=33)

50%

Jeugd uit Kaag en Braassem (n =33)
Jeugd uit Katwijk (n=45)

40%

Jeugd uit Leiden (n=54)
Jeugd uit Leiderdorp (n=45)

30%

Jeugd uit Lisse (n=42)
23%

20%

20%

20%

10%

11%

9%

12%

14%

Jeugd uit Nieuwkoop (n=29)

23%

21%

20%
14%

Jeugd uit Noordwijk (n=40)
Jeugd uit Noordwijkerhout (n=34)
11%

Jeugd uit Oegstgeest(n=44)
Jeugd uit Teylingen (n=40)

3%

Jeugd uit Voorschoten (n=30)
0%
Figuur 4.2.2: Percentage organisaties dat een vestiging heeft in de gemeente waaruit het jeugdigen heeft
geholpen.

Soort problematiek
Met behulp van de vragenlijst is geïnventariseerd welke interventies de diverse aanbieders
gebruikt hebben in 2017. Doel is om hiermee in kaart te brengen welke interventies worden
aangeboden op de eerder geschetste 11 dimensies van problematiek (zie paragraaf 3.2) en op de
5 dimensies van problematiek waar we geen schattingen over hebben 27. Dit betreft:
• Van opvoedingsonzekerheid tot ondertoezichtstelling (OTS)
• Van enkelvoudig opvoedingsprobleem tot multiprobleemsituaties
• Van gekibbel tot (v)echtscheiding
• Van moeilijk lerend tot licht verstandelijk beperkt (LVB)
• Van hakken over de sloot tot onderwijsachterstand
In de vragenlijst is per probleemgebied een lijst met interventies voorgelegd aan de invullende
organisaties. Van deze interventies is uit de databank Effectieve Jeugd Interventies (DEI) van het
Nederlands jeugdinstituut bekend of en in welke mate ze effectief zijn. Ook kan het zijn dat de
interventies bekend zijn bij het Landelijk Kenniscentrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP).
Bij het kenniscentrum KJP worden met name interventies en protocollen aangeraden en
benoemd, er wordt niet een concreet oordeel gegeven over de effectiviteit (of er wordt verwezen
naar de DEI). Bij het Kenniscentrum LVB zijn geen concrete effectieve interventies geregistreerd.
Daar wordt veeleer gewerkt met protocollen en richtlijnen. Deze hebben we niet opgenomen in
de vragenlijst. Ook richtlijnen zoals deze in de jeugd-ggz worden gebruikt, hebben we niet als
specifieke interventie opgenomen. Wel is er ruimte gelaten om eigen interventies/methodieken
te noemen en toe te lichten.
Hoeveel organisaties bieden aanbod voor de genoemde problemen aan?
Er is gekeken naar welke organisaties interventies aanbieden op één van de 16 benoemde
probleemgebieden. Er is hier alleen gekeken naar of organisaties aanbod hebben op een bepaald
probleemgebied en niet naar de capaciteit. Figuur 4.2.3 geeft een overzicht van de spreiding van
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het aanbod van organisaties over de verschillende probleemgebieden. In de figuur staat het
percentage organisaties per probleemgebied dat hier aanbod op heeft.
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Figuur 4.2.3: Percentage organisaties met aanbod, per probleemgebied (n=676).

De meeste organisaties hebben aanbod op de probleemgebieden ‘van druk gedrag tot ADHD’,
‘van dwars gedrag tot gedragsstoornis’ en ‘van sociaal onhandig tot autisme’ en van ‘dip tot
depressie’.
Vervolgens hebben we gekeken naar de invulling van dit aanbod. Hoeveel (verschillende)
interventies worden er ingezet op de verschillende probleemgebieden? In totaal worden er 827
interventies verdeeld over de 16 probleemgebieden aangeboden in de regio. Figuur 4.2.4 geeft
een overzicht van de verdeling van de interventies over de verschillende probleemgebieden. Uit
deze figuur blijkt dat er veel aanbod is op de gebieden ‘van dwars gedrag tot gedragsstoornis’,
‘van opvoedingsonzekerheid tot ondertoezichtstelling (OTS)’ en ‘van sociaal onhandig tot
autisme’.
In figuur 4.2.3 en 4.2.4 zien we dat het aanbod op het probleemgebied ‘van dwars gedrag tot
gedragsstoornis’ en van ‘sociaal onhandig tot autisme’ groot is (zowel aantal organisaties als
aantal interventies). Het aandeel interventies dat überhaupt in de DEI staat en zich richt op deze
twee gebieden is eveneens groot. Het is dan ook aannemelijk dat hier sprake is van een verband.
Eenzelfde verklaring zou onderhevig kunnen zijn aan de hoeveelheid interventies die worden
aangeboden op het gebied van ‘opvoedingsonzekerheid tot ondertoezichtstelling (OTS)’. Ook hier
zijn veel interventies bekend bij de DEI. Veel organisaties hebben echter ook aanbod op ‘van druk
gedrag tot ADHD’, en van ‘dip tot depressie’, twee gebieden waar maar een beperkt aantal
interventies van zijn opgenomen in de DEI. Vanuit de verdiepingssessie wordt aangegeven dat
externaliserende problematiek eerder leidt tot actie en daarmee tot aanbod.
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Figuur 4.2.4: Percentage aangeboden interventies per probleemgebied (n=827).

Samenvattende bevindingen
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag 3a: ‘Hoe ziet het aanbod
specialistische jeugdhulp in de regio Holland Rijnland eruit?’ Ook hebben we aandacht besteed
aan onderzoeksvraag 3b: ‘Hoe hangt de verwachte problematiek samen met wat aanbieders aan
interventies inzetten?’. Hiervoor hebben we het aanbod in deze paragraaf vergeleken met de
geschatte problematiek in paragraf 3.2. Samengevat geeft dit ons het volgende beeld:
• Gedragsstoornissen liggen naar verwachting lager in de regio dan het landelijk gemiddelde.
Er is veel aanbod op de probleemgebieden ‘van dwars tot gedragsstoornis’, ‘van druk tot
ADHD’ en van sociaal onhandig tot autisme’. Het aanbod ligt hoger dan je op basis van de
geschatte problematiek zou verwachten.
• In een aantal gemeenten is de geschatte angstproblematiek hoger dan landelijk gemiddeld.
Voor de meeste gemeenten is dit echter vergelijkbaar of lager. Relatief gezien bieden best
veel organisaties aanbod op dit probleemgebied, wat zou kunnen suggereren dat het aanbod
hoger lijkt dan je op basis van de geschatte problematiek zou verwachten. Kijken we echter
naar de geschatte prevalentie, dan zien we dat het aandeel jongeren dat last heeft van een
angststoornis hoog is. Dus ondanks dat we voor de regio minder angstproblematiek
verwachten dan landelijk, betreft het nog steeds een grote groep jeugdigen.
• In een aantal gemeenten speelt het probleem ‘van geplaagd tot gepest’ een grotere rol in
vergelijking met het Nederlands gemiddelde. Toch heeft minder dan 10% van de aanbieders
hier aanbod op.
• Gamen en gameverslaafd liggen voor een aantal gemeenten hoger dan het landelijk
gemiddelde. Daarentegen heeft minder dan 5% van de aanbieders hier aanbod op.
• De verwachte problematiek op het gebied van ‘sociaal onhandig tot autisme’ is voor de
meeste gemeenten in de regio lager dan of vergelijkbaar met landelijk. Kijken we naar de
verwachte prevalentie dan komt autisme weinig voor (range 0,7-1,0%). Tegelijkertijd zien we
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•

dat er veel organisaties aanbod hebben op dit gebied en dat er veel interventies op dit gebied
worden aangeboden.
We zien veel aanbod op het gebied van ‘van opvoedingsonzekerheid tot OTS’ wat mogelijk
verklaard wordt door de grote hoeveelheid interventies die bekend zijn bij de DEI op dit
gebied.

4.3 Kwaliteit Input: interventies in de jeugdzorg
In deze paragraaf kijken we naar de effectiviteit van de interventies en bespreken we de primaire
locaties en doelen van de genoemde interventies die in de DEI staan.
Bekendheid bij databanken
Van de genoemde interventies op de zestien probleemgebieden zijn er 241 op dit moment
bekend in de DEI. Daarnaast worden er interventies ingezet die weliswaar in de DEI hebben
gestaan, maar waarvan de erkenning is verlopen en die niet meer aangemeld zijn door de
ontwikkelaars voor herbeoordeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor EMDR, dat veel wordt ingezet.
Ook zijn er interventies die op dit moment in voorbereiding staan voor beoordeling voor de DEI
of die bekend zijn bij de DEI maar bedoeld zijn voor een ander probleemgebied. Tenslotte zijn er
interventies die wel aangeraden worden door het kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie of
kenniscentrum LVB, maar die niet (meer of nog) bekend zijn bij de DEI (zie figuur 4.3.1).

29,1%

bekend bij de DEI

34,5%
bekend bij KJP of LVB (nog niet of
niet meer bij DEI)
niet bekend bij DEI, KJP of LVB
bekend bij DEI, KJP of LVB voor ander
probleemgebied
6,7%

is wijze van werken, type aanbod
en/of protocollen/zorgpaden

11,4%
18,4%

Figuur 4.3.1: Aanbod ingedeeld naar bekendheid bij databank(en).

In figuur 4.3.2 staat dit uitgesplitst naar verschillende probleemgebieden. Met name voor ‘van
enkelvoudige opvoedingsproblemen tot multiprobleemsituaties’, ‘van experimenteren met
middelen tot misbruik van middelen’ en ‘van dwars gedrag tot gedragsstoornis’ is het percentage
interventies dat bekend is in de DEI groot (respectievelijk 92,3%, 46,4% en 45,2%). Overigens is
het percentage interventies dat überhaupt in de DEI staat en zich richt op deze gebieden
eveneens groot voor gedragsproblemen en opvoedproblemen.
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Figuur 4.3.2: Bekendheid van het aanbod bij de databanken per top 11 probleemgebied.

Sommige interventies kunnen voor verschillende probleemgebieden worden ingezet. Aangezien
we dit alleen kunnen weten van de bekende interventies, kunnen we hiervoor zeggen dat er van
de 241 bij de DEI bekende interventies 139 unieke interventies aangeboden worden. Het meest
worden Triple P, niveau 4 (5; 2.1%), Gedrag: ik doe ertoe! (4; 1,7%), Multidimensionele
familietherapie (4; 1,7%), multisysteem therapie (4; 1.7%) en Parent-Child Interaction Therapy (4;
1,7%) aangeboden.
Effectiviteit
In de vragenlijst is uitgevraagd welke interventies worden aangeboden die in de DEI staan of
bekend zijn bij kenniscentrum KJP dan wel worden aangeraden vanuit het kenniscentrum LVB.
Hieruit blijkt dat bijna de helft (47,2%) bekend is bij de DEI, wordt aangeraden door het
kenniscentrum KJP, of vanuit het kenniscentrum LVB (zie figuur 4.3.1).
Bijna 35 procent van het aanbod betreft geen specifieke interventie, maar een methode van
werken, zoals cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en oplossingsgericht werken, een
type aanbod of het werken volgens protocollen, zorgstandaarden en richtlijnen. Van de
interventies uit het totale aanbod die op dit moment in de DEI staan is het merendeel (71%)
geclassificeerd als ‘goed onderbouwd’ (zie figuur 4.3.3).
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Figuur 4.3.3: Wat we weten over de effectiviteit van het DEI-aanbod (totaal over alle toppen, n=241).

Uitgesplitst naar de 11 probleemgebieden ziet de kennis over de effectiviteit er als volgt uit
(figuur 4.3.4).
Van hakken over de sloot tot onderwijsachterstand

100%

Van moeilijk lerend tot LVB

89%

Van gekibbel tot (v)echtscheiding

11%

100%

Van enkelvoudig opvoedingsprobleem tot…

63%

Van opvoedingsonzekerheid tot OTS

25%

71%

Van pedagogische tik tot kindermishandeling

13%

17%

77%

Van dip tot depressie

7% 5%
23%

100%

Van geen zin in school tot VSV

54%

Van geplaagd tot gepest

8%

40%

15%

23%

40%

Van snel bang tot angststoornis

20%

78%

Van gamer tot gameverslaafd

11%

11%

100%

Van sociaal onhandig tot autisme

79%

Van ongezonde eetgewoonten tot obesitas

17%

73%

Van druk gedrag tot ADHD

18%

63%

Van experimenteren met middelen tot misbruik van…

25%

62%

Van dwars gedrag tot gedragsstoornis

8%

65%
0%

20%

40%

60%

80%

DEI effectief volgens eerste aanwijzingen

DEI effectief volgens goede aanwijzingen

DEI effectief volgens sterke aanwijzingen

61

15%
12% 8%

DEI goed onderbouwd

Figuur 4.3.4: Kennis over effectiviteit in de DEI per top11 probleemgebied.
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Plek van de ondersteuning
Het is interessant om zicht te krijgen waar de hulp plaatsvindt: in de directe leefomgeving van het
kind (thuis/op school/in een basisvoorziening in de buurt) of op locatie van een hulpverlener
(zowel eerstelijns als tweedelijns)? We hebben hier alleen gegevens over van het aanbod (in
totaal 241 niet-unieke interventies) dat bekend is bij de DEI. Per interventie is bekend wat de
‘eerste doellocatie’ is: een interventie ontwikkeld voor in de directe leefomgeving, voor op de
locatie van de hulpverlener of beide. Er kunnen meerdere locaties worden opgeven bij opname
in de DEI. We hebben voor deze analyse gekeken naar de eerste locatie die is aangegeven.
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Figuur 4.3.5: Locatie van het aanbod, als percentage van het totale beschikbare aanbod (n=241).

Uit figuur 4.3.5 is af te leiden dat het merendeel van het aanbod van de respondenten primair
bedoeld is voor de directe leefomgeving van het kind, namelijk de basisvoorziening in de wijk of
stad (21%), thuis of in het gezin (15%) en in het sociale net werk (12%). Daarnaast is er redelijk
veel aanbod bedoeld voor zorginstellingen ambulant (15%) of met verblijf (17%). De primaire
locatie van het aanbod per probleemgebied is weergegeven in figuur 4.3.6. Deze figuur laat zien
dat met name op de probleemgebieden ‘van bang tot angststoornis’ en van ‘gekibbel tot
(v)echtscheiding’ het meeste aanbod bedoeld is voor ambulante hulp bij de
zorginstelling/organisatie zelf. Aanbod gericht op mogelijke problemen tussen peers (gepest
worden) heeft vaak plaats binnen de directe leefomgeving van de jongere, meestal op school
evenals problemen met naar school gaan (geen zin tot VSV). Aanbod gericht op (mogelijk)
verslavingsgedrag (middelen en gamen) heeft als primaire locatie verblijf binnen een
zorginstelling.
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Figuur 4.3.6: Primaire locatie van het aanbod per probleemgebied.

Doel ondersteuning
Tot slot hebben we gekeken naar het doel van de interventie(s). Ook hierover is enkel informatie
beschikbaar voor de interventies die zijn opgenomen in de DEI. Het doel van de interventie kan
bijvoorbeeld betrekking hebben op het bevorderen van gewenst gedrag, preventie, begeleiding,
ondersteuning, behandeling en/of het voorkomen van recidive. Hieruit blijkt dat het merendeel
van de interventies in de eerste plaats als doel preventie heeft (39,4%), gevolgd door behandeling
(21,6%). Figuur 4.3.7 geeft een overzicht van de primaire doelen van de geboden interventies per
probleemgebied.
Zoals figuur 4.3.7 laat zien, verschilt het primaire doel per probleemgebied. Op het gebied van
emotionele en stemmingsproblemen, zoals angstklachten en somberheid is er vooral aanbod op
het gebied van behandeling en (nog) wat minder op het gebied van preventie. Met name op het
gebied van problematiek in de relationele sfeer is er sprake van begeleiding en preventie.
Aanbod gericht op leefstijl (eten, middelengebruik, gamen) en mogelijke problemen tussen peers
(gepest worden) heeft vaak plaats in de vorm van preventie.
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Figuur 4.3.7: Primaire doel van het algehele aanbod, bepaald aan de hand van gegevens uit de DEI (n=241).

Samenvattende bevindingen
Deze paragraaf beschrijft het antwoord op het eerste deel van onderzoeksvraag 3c: ‘wat is
bekend over de kwaliteit van de ingezette interventies en de professionals?’. Op basis van de
analyses komen we tot de volgende bevindingen:
• Van het aanbod is minder dan de helft opgenomen in de Databank Effectieve Interventies
(DEI).
• Uit de analyses van het aanbod blijkt dat een redelijk deel, over het algemeen toch wel een
derde tot de helft van het aanbod bestaat uit interventies en methodieken die in een van de
databanken staan. Dit wisselt echter per probleemgebied.
• Van de wel bij DEI bekende interventies, is het merendeel (71%) ‘goed onderbouwd’.
• Er wordt al veel hulp aangeboden met als primaire locatie in de basisvoorziening in de wijk of
stad (21%), in het gezin of thuis (15%) en binnen het sociale netwerk (12%). Daarnaast wordt
er nog veel aanbod aangeboden op de locatie van de zorginstellingen: ambulant (15%) of met
verblijf (17%).
• Het meeste aanbod bedoeld voor hulpaanbod bij de zorginstelling zelf (ambulant) richt zich
op de probleemgebieden ‘van bang tot angststoornis’ en van ‘gekibbel tot (v)echtscheiding’.
• Het aanbod gericht op (mogelijk) verslavingsgedrag (middelen en gamen) heeft als primaire
locatie verblijf binnen een instelling.
• Het grootste deel van de onderliggende interventies op de probleemgebieden is gericht op
preventie en behandeling. Met name voor angstklachten en somberheid bestaat het aanbod
uit behandeling en (nog) wat minder uit preventie. Bij problematiek in de relationele sfeer is
er sprake van begeleiding en preventie. Tenslotte is er bij aanbod gericht op leefstijl (eten,
middelengebruik, gamen) en mogelijke problemen tussen peers (gepest worden) met name
sprake van preventie.
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4.4 Kwaliteit Input: professionals in de jeugdzorg
In Nederland werken ongeveer twintigduizend beroepskrachten op hbo-niveau in een sociaalagogisch beroep bij gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering,
instellingen voor jeugd- en opvoedhulp, Halt, de Raad voor de Kinderbescherming en justitiële
jeugdinrichtingen28. Zij beoefenen uiteenlopende functies, zoals hulpverlener in de ambulante
zorg (zorg zonder verblijf), zorgbemiddelaar (casemanager), jeugdbeschermer, gezinscoach,
videohometrainer en groepsleider.
Beroepsregistratie draagt bij aan vakmanschap omdat het professionals en werkgevers
stimuleert om te investeren in vakbekwaamheid. Door zich te registreren laten professionals zien
dat ze staan voor de kwaliteit van hun vak. Ze werken volgens richtlijnen en de beroepscode en
zijn daarop aanspreekbaar. Zo kunnen kinderen en jongeren die hulp krijgen van geregistreerde
professionals rekenen op goede hulp en ondersteuning.
In de Jeugdwet is vastgelegd dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen
verantwoorde hulp moeten verlenen. Deze verplichting is uitgewerkt in de Norm van de
verantwoorde werktoedeling. Vanaf 1 januari 2016 moeten alle jeugdhulpaanbieders deze norm
toepassen. De norm verplicht aanbieders en gecertificeerde instellingen om:
• te werken met vooraangemelde dan wel geregistreerde professionals
• rekening te houden met de specifieke kennis en vaardigheden van een professional bij de
toedeling van taken
• ervoor te zorgen dat geregistreerde professionals kunnen werken volgens de voor hun
geldende standaarden.
Beroepsverenigingen en -registers.
Voor jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers in de jeugdzorg zijn er verschillende
beroepsverenigingen. De jeugdzorg kent de beroepsregisters: SKJ, NVO, NIP en BIG.
Het SKJ registreert jeugdprofessionals op hbo-niveau en hoger in het Kwaliteitsregister Jeugd. Het
door de overheid officieel erkende register is openbaar, zodat voor iedereen zichtbaar is of een
jeugdprofessional aan zijn vakbekwaamheidseisen voldoet. Op dit moment gelden de registraties
voor professionals op hbo-niveau uit de vroegere jeugdzorg, de ‘jeugdzorgwerkers’ en voor
gedragswetenschappers in het jeugddomein. Professionals in overige sectoren van het
jeugddomein, zoals agogen in de GGZ, sociaal werkers, begeleiders in de gehandicaptenzorg,
thuisbegeleiders en cliëntondersteuners, kunnen zich bij SKJ voor aanmelden voor
beroepsregistratie. 29
Beroepsregistratie
Het wel of niet hebben van een beroepsregistratie kan een eerste aanwijzing zijn voor de
professionaliteit van medewerkers in de jeugdzorg- en ondersteuning. Om ervoor te zorgen dat
professionals blijven investeren in hun vakmanschap, en gaan werken volgens de bij hun beroep
horende professionele standaard, moeten zij zich registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd. Na
5 jaar moeten zij zich her-registreren en in de tussentijd een bepaald aantal registerpunten
hebben behaald. Achterliggende gedachte is dat zo de deskundigheid in de jeugdzorg sector
gewaarborgd blijft.
Om te kijken wat we weten over de registratiegraad van de jeugdzorgverleners – en
ondersteuners in de veertien gemeenten hebben we in de vragenlijst gevraagd of de
28
29

Bron: Dossier Jeugdhulp NJi.
Bron: Dossier Professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming NJi.
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deelnemende organisaties zicht hebben op de registratiegraad van de medewerkers binnen hun
voorziening. Bijna alle organisaties (99%) geven aan zicht te hebben op de registratiegraad, hetzij
of medewerkers opgenomen zijn in een beroepsregister, hetzij of zij in bezit zijn van een VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag) (zie figuren 4.4.1 t/m 4.4.3).
Bijna 98 procent van de organisaties zegt zicht te hebben op het percentage medewerkers met
een VOG. Van hen zegt 95% dat alle medewerkers voor wie het van toepassing is in het bezit is
van een VOG (zie figuur 4.4.1).
4%

1%

Alle medewerkers in bezit
VOG
Meer dan 75% in bezit VOG
Minder dan 25% in bezit VOG

95%

Figuur 4.4.1: Aandeel organisaties met zicht op percentage medewerkers in bezit van een VOG en de VOG-graad
van deze organisaties (n=73).

Bijna 99% van de organisaties zegt zicht te hebben op de registratiegraad in het SKJ van de
werknemers. Van hen zegt 41% dat alle medewerkers voor wie deze registratie van toepassing is,
geregistreerd zijn. In 17% van de gevallen is minder dan een kwart of geen van de werknemers
voor wie het wel van toepassing is geregistreerd (zie figuur 4.4.2).

14%

Geen medewerkers SKJ
geregistreerd

23%

Minder dan 25% medewerkers
SKJ geregistreerd

3%
4%
3%

25-50% medewerkers SKJ
geregistreerd
50-75% medewerkers SKJ
geregistreerd

12%

Meer dan 75% medewerkers SKJ
geregistreerd
Alle medewerkers medewerkers
SKJ geregistreerd
n.v.t.

42%
Figuur 4.4.2: Aandeel organisaties met zicht op percentage werknemers geregistreerd bij het SKJ, en de SKJregistratiegraad van deze organisaties (n=74).
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Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten staan geregistreerd in het BIG-register.
Andere wetenschappelijk opgeleide psychologen en (ortho)pedagogen kunnen zich registreren in
het Kwaliteitsregister Jeugd30. Van alle organisaties zegt ook hier 98% zicht te hebben op de
registratiegraad in het BIG-registers van zijn werknemers. Iets meer dan de helft (55%) van
organisaties geeft aan dat alle medewerkers voor wie dit van toepassing is, geregistreerd zijn in
het BIG-register. Bijna een vijfde (18%) van de organisaties geeft aan dat minder dan 25% tot
geen van de medewerkers op wie dit van toepassing is, geregistreerd zijn in het BIG-register (zie
figuur 4.4.3).
7%
19%
Geen medewerkers BIG
geregistreerd

11%

3%
5%

Minder dan 25% medewerkers
BIG geregistreerd
50-75% medewerkers BIG
geregistreerd
Meer dan 75% medewerkers
BIG geregistreerd
Alle medewerkers
medewerkers BIG geregistreerd
n.v.t.

55%
Figuur 4.4.3: Aandeel organisaties met zicht op percentage werknemers geregistreerd bij BIG en de BIGregistratiegraad van deze organisaties (n=74).

Certificering
Alle instellingen die jeugdbescherming en jeugdreclassering uit willen voeren zijn sinds 1 januari
2015 verplicht een certificaat te hebben. Zij moeten daarvoor voldoen aan eisen die zijn
geformuleerd in een 'normenkader'. Die eisen gelden bijvoorbeeld voor de manier waarop de
gezinsvoogden werken. Het Keurmerkinstituut verzorgt die certificering. De gemeente heeft
vervolgens de wettelijke plicht om te voorzien in een toereikend aanbod van gecertificeerde
instellingen die de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering ook daadwerkelijk
uitvoeren. Daarnaast zijn er certificeringen in de zorg die algemeen geldend zijn. Veel
brancheorganisaties waarbij organisaties zijn aangesloten, stellen algemeen erkende eisen, zoals
ISO 9001:2000 of de certificatieschema’s van de stichting HKZ. Ze kunnen ook hun eigen brancheeisen hebben opgesteld. Ook zorgverzekeraars stellen steeds vaker een kwaliteitscertificaat als
voorwaarde voor het aangaan van een contract met zorgaanbieders.
Bijna de helft van de organisaties geeft aan gecertificeerd te zijn (47%). HKZ en ISO zijn de meest
genoemde certificeringen. Vijftien organisaties hebben een andere vorm van certificering
genoemd. Het gaat hier dan om: het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie), keurmerk van
stichting KiBG en het KIWA-keurmerk. Ook wordt er aangegeven dat er gebruik wordt gemaakt
30

Dit betekent dat: a Psychologen en (ortho)pedagogen die niet BIG-geregistreerd (kunnen) zijn, zich per 1 januari 2016
moeten registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); b) Psychologen of (ortho)pedagogen die nog niet geregistreerd
zijn, zich op masterniveau kunnen registreren bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); en c) Psychologen en
(ortho)pedagogen die geregistreerd stonden in de verenigingsregisters van NIP, NVO of een andere beroepsvereniging,
en die niet BIG-geregistreerd zijn, zich vanaf 1 januari 2016 ook moeten registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd op het
voor hen toepasselijke niveau.
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van een visitatie traject landelijke vereniging vrijgevestigden (LVVP) of dat men is aangesloten bij
de beroepsvereniging NVO of NIP (zie figuur 4.4.4).
35%

32%
29%

30%
25%
20%
16%
15%

11%
10%
5%

3%

3%

4%
1%

1%

0%
Ja, HKZ

Ja, ISO

Ja, NEN

LVVP
visitatie

KIBG

KIWA Mijn NIP, NVO
keurmerk

NKD

Nee of niet
van
toepassing

Figuur 4.4.4: Certificering van de deelnemende organisaties.

Samenvattende bevindingen
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op het tweede gedeelte van onderzoeksvraag 3c:
‘Wat is bekend over de kwaliteit van de professionals?’. Op grond van de resultaten in deze
paragraaf trekken we de volgende conclusies:
• Goed zicht op registraties medewerkers: bijna alle organisaties geven aan zicht te hebben op
de registratiegraad, hetzij of medewerkers opgenomen zijn in een beroepsregister, hetzij of
zij in bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
• Bijna al deze organisaties zeggen dat de meeste medewerkers voor wie dat van toepassing is
geregistreerd zijn en een VOG hebben.
• Bijna de helft van de organisaties geeft aan gecertificeerd te zijn (47%).
• Er zijn organisaties die aangeven dat geen van de medewerkers een SKJ-registratie heeft en
organisaties zonder medewerkers met een BIG-registratie.
• HKZ en ISO zijn de meest genoemde certificeringen. Er worden ook andere vormen van
certificering genoemd (20%). Het gaat hier dan om: het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut
Dyslexie), keurmerk van stichting KiBG en het KIWA-keurmerk. Ook wordt er aangegeven dat
er gebruik wordt gemaakt van een visitatie traject landelijke vereniging vrijgevestigden (LVVP)
of dat men is aangesloten bij de beroepsvereniging NVO of NIP.

4.5 Outcome voorzieningen
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 wettelijk verplicht aan te geven welke outcome-criteria voor
jeugdzorgvoorzieningen zij hanteren. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) werkt al een aantal jaar
met het veld aan ontwikkeling en implementatie van prestatie-indicatoren. Het gaat om de
volgende indicatoren: uitval, tevredenheid met het resultaat en doelrealisatie. Verschillende
studies laten zien dat cliënten en hulpverleners een duidelijk idee hebben van wat de hulp moet
opleveren. De hulpverlener moet de jeugdigen en opvoeders echt verder helpen, zodat ze over
de resultaten tevreden kunnen zijn, waarbij de hulpvragen zijn beantwoord en problemen zijn
afgenomen. Om die resultaten in kaart te brengen, zijn de afgelopen jaren in de
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jeugdgezondheidszorg, de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) en de verschillende werkvelden van
de jeugdzorg prestatie-indicatoren afgesproken die aangeven welke gegevenselementen moeten
worden vastgelegd. Op basis van het overzicht van indicatoren, stelde het NJi voor om bij de
monitoring van de CJG’s uit te gaan van een set van indicatoren die ‘stelselproof’ lijken te zijn.
‘Stelselproof’ wil zeggen dat deze indicatoren niet afhankelijk lijken te zijn van de inrichting van
het nieuwe jeugdstelsel, omdat ze in verschillende werkvelden door cliënten en instellingen als
belangrijk worden ervaren.
De VNG, het NJi en brancheorganisaties hebben een geharmoniseerde basisset met outcomeindicatoren opgesteld (Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg,
jeugdbescherming en jeugdreclassering, VNG, 2015) Dit zijn de volgende:
• Uitval van cliënten;
• Tevredenheid van cliënten over het nut/effect van de jeugdzorg;
• Doelrealisatie van de hulp, uitgesplitst naar:
o De mate waarin cliënten zonder hulp verder kunnen
o De mate waarin er na beëindiging geen nieuwe start jeugdzorg plaatsvindt.
En in geval van een individuele voorziening (‘niet-vrij toegankelijke jeugdzorg’) ook:
o De mate waarin problemen verminderd zijn en/of zelfredzaamheid/participatie is
verhoogd;
o De mate waarin overeengekomen doelen gerealiseerd zijn.
Uitval
De outcome van diensten is niet goed te meten als gebruikers niet komen opdagen of voortijdig
afhaken. De ‘no-shows’ zijn echter om meerdere redenen van belang: ‘no shows’ kunnen een
indicatie zijn voor ontevredenheid van gebruikers. Ook kan er sprake zijn van een mismatch
tussen vraag en aanbod. Voorts kan het indicatie zijn voor effectiviteit van besteding van
middelen aan voorzieningen: is de uitval hoog bij een bepaalde voorziening, dan kan sprake zijn
van ineffectieve besteding van middelen. Daarom is het relevant dit gegevenselement mee te
nemen.
De organisaties is in de vragenlijst gevraagd of zij uitval op onderstaande manier meten:
Uitval
Geharmoniseerde indicator: ‘Reden beëindiging’ met deze vijf opties:
•

Beëindigd volgens plan (01)

•

Voortijdig: in overeenstemming (02)

•

Voortijdig: eenzijdig door de cliënt (03)

•

Voortijdig: eenzijdig door de aanbieder (04)

•

Voortijdig: wegens externe omstandigheden (05)

Optie 03 is gedefinieerd als uitval

In figuur 4.5.1 is te zien dat een meerderheid van de organisaties (72%) aangeeft uitval op deze
manier te meten.
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4%

4%
20%

Nvt en/of anders ingevuld

9%

Ja, we meten dat op vaste
momenten (periodiek)
Ja, we meten dat incidenteel
Nee, we meten het anders
dan op deze manier
Nee

63%
Figuur 4.5.1: Outcome ‘Het meten van uitval’ (n=75).

Tevredenheid over het nut en effect van de jeugdzorg
Ook deze indicator is om verschillende redenen relevant. Deze indicator geeft aan of cliënten
tevreden zijn over de outcome van de diensten: Hoge tevredenheid legitimeert de inzet van
voorzieningen voor deze diensten. Een systematisch verzameld beeld over tevredenheid van
cliënten over de genoten voorzieningen plaatst individuele klachten over en incidenten met
aanbieders of hun ondersteuning in perspectief. Informatie over tevredenheid kan aanleiding zijn
voor verdiepend onderzoek naar aangrijpingspunten van kwaliteitsverbetering. Van ontevreden
cliënten leren gemeenten en aanbieders wat er aan de diensten schort, van tevreden cliënten
leert men wat succesfactoren zijn. De organisaties is gevraagd of zij cliënttevredenheid op
onderstaande manier meten:
Cliënttevredenheid
De tevredenheid over het nut / de resultaten wordt in ieder geval uitgevraagd met één item:
‘Geef met een schoolcijfer van 1 tot 10 aan hoe nuttig deze hulp voor u / jou was’
(1 = volkomen nutteloos, ik had er niets aan; 10 = uitstekend, ik ben er heel veel aan gehad).

In figuur 4.5.2 is te zien dat meer dan de helft van de organisaties cliënttevredenheid periodiek
(58%) op deze manier meet. Nog eens 12% doet dat incidenteel. Een kwart geeft aan hier wel
vragen over te stellen, maar op een andere manier (25%).
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5%
nvt en of anders ingevuld
25%
Ja, op vaste momenten
(periodiek)
Ja, incidenteel
12%
58%

Nee, we stellen (een) andere
vra(a)g(en) over
cliënttevredenheid

Figuur 4.5.2: Outcome ‘Het meten van cliënttevredenheid’ (n=75).

Doelrealisatie
Tot slot is gekozen voor de indicator doelrealisatie. Met deze indicator kunnen gemeenten
traceren of en in hoeverre de door jeugdzorgaanbieders geboden diensten en voorzieningen een
bijdrage leveren aan de door hen en in de Jeugdwet gestelde beleidsdoelen. Bijvoorbeeld: nemen
de problemen voor de jeugdigen en de ouders af, of worden die hanteerbaar voor hen, neemt de
zelfredzaamheid van de jeugdige en zijn of haar participatie in de samenleving toe, wordt de
veiligheid van jeugdigen en het gezin vergroot? De Jeugdwet maakt duidelijk welke stelseldoelen
er aan de orde zijn (pedagogische kwaliteit en preventie; probleemhantering, zelfredzaamheid en
participatie; veilig opgroeien; veilige samenleving). De gemeenten formuleren doelstellingen in
het lokale (en of regionale) beleid. Onder het kopje ‘doelrealisatie’ vallen dan ook verschillende
outcome-indicatoren:
• De mate waarin cliënten zonder hulp verder kunnen. Dit is een indirecte indicator voor de
vraag of de autonomie of zelfredzaamheid van cliënten aan het einde van de hulp is
hersteld.
• De mate waarin er na beëindiging geen nieuwe start jeugdzorg plaatsvindt. Dit is een
indirecte indicator voor de vraag of de autonomie of zelfredzaamheid na de hulp
duurzaam is hersteld.
Voor de niet-vrij toegankelijke voorzieningen gelden nog twee aanvullende indicatoren die de
outcome meer direct in beeld brengen:
• De mate waarin problemen verminderd zijn en/of zelfredzaamheid/participatie is
verhoogd. Dit is te meten met instrumenten die de problematiek, zelfredzaamheid en/of
participatie aan het begin en aan het eind van de jeugdzorg in beeld brengen.
• De mate waarin overeengekomen doelen gerealiseerd zijn. Dat is uit te voeren met de
zogeheten doelrealisatiemeting die bij veel aanbieders al in gebruik is.
De organisaties is in de vragenlijst allereerst gevraagd of zij doelrealisatie op onderstaande
manier meten:
Zonder hulp verder kunnen
Ik heb voldoende geleerd om na de hulp zelf verder te gaan:
•

Helemaal niet mee eens

•

Niet mee eens

•

Wel mee eens

•

Helemaal mee eens.
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5%

9%
nvt en of anders ingevuld

24%

Ja, op vaste momenten
(periodiek)
Ja, dat incidenteel
Nee, we stellen een andere
vraag hierover

12%

50%

Nee

Figuur 4.5.3 Outcome ‘Zonder hulp verder kunnen’ (n=75).

In figuur 4.5.3 is te zien dat 62% van de organisaties deze indicator meet op bovenstaande wijze.
Bijna een kwart van de organisaties meet dit op een andere manier (24%).
Vervolgens is de organisaties gevraagd of zij doelrealisatie op onderstaande manier meten:
Na beëindiging geen nieuwe start hulp
De jgz, jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering hoeven voor de operationalisering en
ingebruikname van deze indicator geen bijzondere actie te ondernemen. De CBS-gegevens geven een
beeld van het herhaald beroep op jeugdhulp per wijk, per gemeente, of per regio. Die informatie is er
niet per instelling, omdat het CBS geen informatie teruggeeft per instelling en omdat de nieuwe hulp
ook bij een andere instelling kan zijn.
Benut u de gegevens van het CBS?
Houdt u zelf bij hoeveel cliënten een herhaald verzoek doen?
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13%

Ja, namelijk, (open invulveld)
nee

87%

Figuur 4.5.4: Outcome ‘Benutten gegevens CBS herhaald beroep op zorg’.

In figuur 4.5.4 is te zien dat het merendeel van de aanbieders dit doet (87%).
Als derde onderdeel van doelrealisatie is de organisaties gevraagd of zij de ROM-systematiek
gebruiken:
Afname problematiek / toename zelfredzaamheid / toename participatie
Bij individuele voorzieningen (niet-vrij toegankelijke hulp) in de Jeugd- en opvoedhulp, Jeugd-ggz,
Jeugd-lvb, zorg voor jeugdigen met een beperking, Jeugdzorg Plus, Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering is het voorstel te werken met de systematiek die in de Routine Outcome Monitoring
(ROM) wordt gebruikt. Voorbeelden van instrumenten die u hiervoor kunt gebruiken (bron:
kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie), zijn:
•

CBCL

•

TRF

•

YSR

•

SDQ

•

SPsy

•

Kidscreen

•

HoNOSCA

•

OBVL

Gebruikt u de ROM-systematiek?

In figuur 4.5.5 is te zien dat bijna de helft van de aanbieders gebruik maakt van de ROMsystematiek (41%). Ongeveer een vijfde zegt dit gedeeltelijk te doen (23%). Bijna een derde van de
aanbieders doet dit niet, omdat het niet op hen van toepassing is (31%). Een kleine 7% zegt dit
niet toe doen, maar dat het wel op hen van toepassing is. Redenen die hiervoor gegeven worden
zijn onder andere dat het nog niet verplicht is, dat het niet passend is bij de verleende
hulp/begeleiding of dat het met andere methoden in beeld wordt gebracht.
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7%
Nee, dit is voor ons niet van
toepassing want (open
invulveld)

31%

21%

Ja

Deels

Nee, maar dat is voor ons wel
van toepassing
41%
Figuur 4.5.5: Outcome ‘Afname problematiek/ toename zelfredzaamheid/ toename participatie’.

Tot slot is de organisatie gevraagd of doelrealisatie op onderstaande manier (met de GASsystematiek) meten:
Overeengekomen doelen gerealiseerd
Bij individuele voorzieningen (niet-vrij toegankelijke hulp) in de Jeugd- en opvoedhulp, Jeugd-ggz,
Jeugd-lvb, zorg voor jeugdigen met een beperking, Jeugdzorg Plus, Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering is het voorstel te werken met de systematiek van Goal Attainment Scaling (GAS). In
deze systematiek wordt voor het doel dat in het hulpverleningsplan, de behandelovereenkomst of de
beschikking is geformuleerd aan het einde van de
hulp door de cliënt aangegeven:
-1 = doel niet behaald, situatie ongunstiger dan bij start;
0 = doel niet behaald, situatie gelijk aan start;
+1 = doel deels behaald;
+2 = doel behaald.
Sommige organisaties kiezen ervoor niet per doel een score te geven, maar één overall-score per
traject.
Meet u doelrealisatie op deze manier (met de GAS-systematiek)?

In figuur 4.5.6 is te zien dat ruim een derde van de aanbieders dit doet. De meerderheid van deze
groep (63%) doet dit (nog) per doel, de rest doet dit middels een overall score voor het traject.
Ruim de helft van de aanbieders geeft aan doelrealisatie niet op de deze manier te meten (53%).
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Nee, dit is voor ons niet van
toepassing want (open
invulveld)

11%

Ja, per doel
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Nee
13%

Figuur 4.5.6: Outcome ‘Overeengekomen doelen gerealiseerd’.

Samenvattende bevindingen
In deze paragraaf wordt beschreven in welke mate aanbieders zicht hebben op de resultaten van
hun inzet (outcome van voorzieningen) (onderzoeksvraag 3d). Op basis van de analyses kunnen
de volgende conclusies worden getrokken:
• Outcome-indicator ‘Uitval’ (zoals no-shows of afhakers tijdens een behandeltraject) kan
duiden op een mismatch tussen vraag en aanbod en geeft een indicatie voor de effectiviteit
van de middelenbesteding. Een meerderheid van de organisaties (72%) geeft aan uitval
(reden beëindiging hulp) te meten volgens de landelijke harmonisatie.
• Outcome-indicator ‘cliëntentevredenheid’ (nut en effect van de hulp) wordt wel bijgehouden.
Een meerderheid van de organisaties (69%) meet cliënttevredenheid op de geharmoniseerde
wijze. Een kwart geeft aan wel hier vragen over te stellen, maar op een andere manier (25%).
• De outcome-indicator ‘doelrealisatie ‘zonder hulp verder’ wordt door (61%) van de aanbieders
volgens de geharmoniseerde indicator uitgevraagd. Iets minder dan een kwart meet dit op
een andere manier en 5% geeft aan het helemaal niet te meten.
• De outcome-indicator ‘doelrealisatie ‘geen terugkeer in jeugdhulp’ geeft aan of er na afsluiting
van een hulptraject een herhaald beroep op zorg wordt gedaan. Hiervoor kunnen aanbieders
de gegevens van CBS benutten. Het merendeel van de aanbieders benut deze gegevens
(87%).
• De outcome-indicator ‘doelrealisatie ‘afname problemen’ wordt door de meerderheid van de
aanbieders (63%) geheel of deels opgenomen in de ROM (Routine Outcome Monitoring). Van
de aanbieders geeft 7% van de aanbieders aan dat het weliswaar voor hen toepassing is,
maar dat zij dit niet doen.
• De outcome-indicator ‘doelrealisatie ‘overeengekomen doelen gerealiseerd’ wordt door 40% van
de aanbieders bijgehouden volgens de geharmoniseerde wijze. Meer dan de helft van de
aanbieders zegt dit niet bij te houden (53%).
Een meerderheid van de aanbieders werkt met de drie geharmoniseerde outcome-indicatoren
(uitval, cliëntentevredenheid en doelrealisatie). Alleen de outcome-indicator ‘overeengekomen
doelen gerealiseerd’ scoort een stuk lager. Dit betekent dat een aanzienlijk deel van de
aanbieders nog niet of maar gedeeltelijk met outcome-indicatoren werkt. Daar liggen dus
mogelijkheden voor verbetering. Gemeenten zijn wettelijk verplicht de resultaten van de
jeugdzorg te monitoren. Aanbieders zelf kunnen met behulp van outcome-metingen hun eigen
kwaliteit verhogen. Regio en gemeenten kunnen hierop scherper sturen bij inkoop en
verantwoording.
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4.6 Samenwerking
Op verzoek van de gemeente hebben we de aanbieders een aantal vragen gesteld met
betrekking tot de samenwerking met verschillende partijen om te komen tot een passend
aanbod voor een jeugdige en/of de ouder(s)/verzorger(s). Allereerst zijn er een aantal vragen
gesteld over het in kaart brengen van andere hulpverlening en rolverdeling (zie figuur 4.6.1).
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Figuur 4.6.1: Andere actieve partijen en onderlinge rolverdeling.

Bijna alle aanbieders geven aan dat zij tijdens een intake aandacht besteden aan andere actieve
hulpverleners binnen een gezin. De overgrote meerderheid zegt dit altijd te doen (89%). Op de
vraag of er bij het opstellen van een behandelplan gebruik wordt gemaakt van 1 gezin 1 plan 1
regisseur (1G1P1R), wordt meer uiteenlopend geantwoord. Vijfenvijftig procent van de
aanbieders zegt dit van regelmatig tot vaak te doen ten opzichte van 44 procent die dit soms tot
nooit doet. We kunnen hierbij geen koppeling maken met de soort vraag of het aantal
aanbieders dat hulp verleent in een gezin. De aanbieders is ook gevraagd hoe vaak zij de rol van
regisseur vervullen binnen 1G1P1R. Hierop zegt 17 procent van de aanbieders dit vaak of altijd te
doen. Daarentegen zegt ruim 40 procent dit zelden of nooit te doen (n=75).
Volgens de aanbieders hangt het gebruik van het 1G1P1R af van meerdere factoren. Factoren die
genoemd worden zijn: de hulpvraag, de complexiteit van de problematiek en of er meerdere
behandelaren/hulpverleners betrokken zijn of het JBW/JGT betrokken is. Zij geven aan dat
wanneer het JBW/JGT betrokken is, dat het 1G1P1R wordt gebruikt. Zij nemen dan ook meestal
de rol van regisseur op zich.
Vervolgens is de aanbieders gevraagd of zij samenwerken met andere jeugdhulpaanbieders dan
wel andere jeugdhulpaanbieders consulteren om tot een passend aanbod te komen. Eenzelfde
vraag is gesteld voor het lokale voorliggende veld (wijkteams, het CJG, onderwijs, VVE,
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welzijnswerk, jongerenwerk, etc.). De antwoorden op deze vragen zijn weergegeven in figuur
4.6.2 en 4.6.3.
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Figuur 4.6.3: Samenwerking met voorliggend veld.

jeugdhulpaanbieders.

Ongeveer een kwart van de aanbieders zegt altijd de samenwerking op te zoeken met andere
jeugdhulpaanbieders (24%) en/of het voorliggend veld (27%). Een klein deel van de organisaties
geeft aan dit soms of niet te doen (17% jeugdhulpaanbieders, 9% voorliggend veld).
De factoren die volgens de aanbieders van invloed zijn op de samenwerking hebben eveneens
betrekking op de hulpvraag, de complexiteit van de problematiek of de betrokkenheid van
andere behandelaren/hulpverleners. Samenwerkende partijen die vaak worden genoemd zijn
GGZ-organisaties zoals Curium en Cardea, scholen, de verwijzer, huisartsen, wijkteams, CJG/JGT
en de behandelend therapeut (psychologen/orthopedagogen/psychiater/fysiotherapeut).
Op de vraag met welke partijen men het meeste contact heeft uit het voorliggend veld wordt
duidelijk dat er veel contact is met de CJG’s en de wijkteams (77% en 59%). Ook met het onderwijs
is veel contact (75%). Aanbieders konden meerdere antwoorden geven (zie figuur 4.6.4).

Figuur 4.6.4: Partijen waar het meeste contact mee is in het voorliggend veld.
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Er worden naast de gegeven opties ook nog andere partijen genoemd door 41% van de
organisaties. Het meest worden huisartsen/praktijkondersteuners genoemd (9%), gevolgd door
collega praktijken/vrijgevestigden (7%) en de kinderopvang/peuterspeelzaal (4%).
Tenslotte is aan de organisaties de vraag voorgelegd of er verschillen zijn in de samenwerking
met het voorliggende veld in de afzonderlijke gemeenten van Holland Rijnland. Van de 71
organisaties die deze vraag hebben beantwoord geeft 41% aan dat dit het geval is; 59% geeft aan
van niet.
Samenwerking met het voorliggende veld is volgens de aanbieders afhankelijk van de hulpvraag,
problematiek, protocollen (bijv. samenwerking met scholen), eerdere ervaringen, kennis en
expertise. Waar de één wel verschillen ervaart tussen de gemeenten, zijn er volgens de ander
geen verschillen. Oorzaken die worden genoemd voor ervaren verschillen: CJG’s zijn niet overal
hetzelfde (inrichting, samenwerking en zichtbaarheid teams, aantal verwijzingen), verschillen
tussen JGT’s (eigen werkwijze en/of verschillen in kwaliteit, expertise en aanbod), verschillende
invalshoeken, kwaliteitsverschillen en de aanbesteding van Alphen aan den Rijn en Kaag en
Braassem.
Samenvattende bevindingen
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag 3e: ‘Wat is bekend over de
samenwerking tussen aanbieders om tot passend aanbod te komen?’. Op grond van de
resultaten in deze paragraaf trekken we de volgende conclusies:
• Bijna alle aanbieders zeggen dat zij tijdens een intake aandacht besteden aan andere actieve
hulpverleners binnen een gezin.
• Meer dan de helft van de aanbieders maakt regelmatig tot vaak gebruik van 1 gezin 1 plan 1
regisseur bij het opstellen van een behandelplan. Daarentegen doet iets minder dan de helft
dit soms tot niet. Dit heeft ook te maken met de complexiteit van de hulpvraag: bij relatief
eenvoudige vragen is het vaak niet nodig om 1 gezin 1 plan 1 regisseur in te zetten.
• Bijna een vijfde van de aanbieders zegt de rol van regisseur vaak tot altijd te vervullen. Ruim
40% doet dit zelden of nooit.
• Ongeveer een kwart van de aanbieders zoekt altijd de samenwerking met andere
jeugdhulpaanbieders en/of het voorliggende veld.
• Het meeste contact in het voorliggend veld is er met CJG’s, wijkteams en het onderwijs.
• Andere belangrijke partijen zijn huisartsen, collega-instellingen en kinderopvang.
• Ruim 40% van de aanbieders zegt dat er verschillen zijn tussen gemeenten in de
samenwerking met het voorliggend veld. Daartegen herkent bijna 60% van de aanbieders
deze verschillen niet. Uit de interviews is naar voren gekomen dat daarbij de samenstelling
van dit voorliggend veld uitmaakt: een JGT waarin orthopedagogen werken, verwijst anders
door dan een JGT waar dat niet het geval is.
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5 Aanbevelingen
In dit hoofdstuk staan aanbevelingen aan de regio Holland Rijnland en hun
samenwerkingspartners. We gaan verder in op onderzoeksvraag 4a: ‘Wat zijn mogelijke
verbeterpunten in het jeugdhulpstelsel en de sturingswijze van gemeenten die de transformatie
een impuls kunnen geven?’. De aanbevelingen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op bevindingen uit
de eerdere hoofdstukken waarbij er kennis van het NJi is toegevoegd over inhoud en sturings- en
transformatieprocessen.
Aanbeveling 1. Lokaal en regionaal beeld
Dit rapport betreft de regio als geheel, maar ook de afzonderlijke gemeenten die daar deel van
uitmaken. Onderling zijn er aanzienlijke verschillen tussen deze gemeenten. Het algemene beeld
dat de regio laat zien, moet daarom per gemeente steeds worden genuanceerd. Voor het beleid
van de regio is het belangrijk dat de overeenkomsten en verschillen tussen de gemeenten goed
in het oog worden gehouden. Dit rapport geeft informatie over een groot aantal variabelen die
van invloed kunnen zijn op het gebruik van jeugdhulp en over de mate waarin afzonderlijke
gemeenten zich daarin van elkaar onderscheiden dan wel veel op elkaar lijken. Regionaal
jeugdbeleid biedt schaalvoordelen, maar de bevindingen in dit rapport laten duidelijk zien dat er
rekening gehouden moet worden met de lokale situatie en wat daarin nodig is. Monitoring van
outcome (zie ook aanbeveling 7) én maatschappelijke resultaten van het regionale en lokale
beleid kan helpen om een combinatie van algemeen en meer specifiek beleid te realiseren.
Aanbeveling 2. De rol van de Jeugd- en Gezinsteams
De functie van de Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) lijkt een succes. Ze zijn zichtbaar en toegankelijk
en daardoor komen er steeds meer vragen en problemen bij de JGT’s terecht. Deze toename in
vraag zorgt voor grote druk bij de medewerkers van de teams, omdat de capaciteit van de teams
naar eigen zeggen niet is meegegroeid met de stijgende vraag. Op dit moment wordt dit
onderzocht door Q-Consult, in samenwerking met de coöperatie van JGT’s.
Een gevolg van de toename in vraag zou kunnen zijn dat de JGT-medewerkers eerder geneigd zijn
om door te verwijzen naar aanbieders van jeugdhulp. Het verdient aanbeveling de capaciteit van
de JGT’s nauwkeurig af te stemmen op ontwikkelingen in de vraag. Aanbieders van jeugdhulp
geven aan dat zij de jeugdigen en gezinnen die het JGT naar hen verwijst, veelal nog moeten
screenen en diagnosticeren. Dit leidt tot onnodige vertraging in het bieden van passende hulp.
Dit pleit voor meer capaciteit en meer expertise bij de JGT’s zodat daar al screening of diagnostiek
kan worden gedaan. Kinderen en gezinnen kunnen dan eerder de hulp krijgen die zij nodig
hebben. Een laatste punt van aandacht is het op gang komen van de integrale hulpverlening.
Doordat verschillende soorten hulp (psychosociaal, GGZ, LVB) samen zijn gegaan onder de
noemer jeugdhulp is het beter mogelijk geworden om die verschillende soorten hulp in de
praktijk te combineren in integrale hulpverlening. Het kan daardoor echter ook gebeuren dat er
op bepaalde plekken in de keten niet genoeg specifieke expertise is, bijvoorbeeld over LVBproblematiek bij kinderen. Het verdient aanbeveling om die expertise te borgen, ook aan de
voordeur. Dat geldt ook voor de expertise op het gebied van problematiek bij ouders. Die is niet
altijd aanwezig binnen de JGT’s, terwijl dit cruciaal is om integrale hulp ook werkelijk in te kunnen
zetten.
Samengevat:
• Afstemmen capaciteit JGT’s op ontwikkelingen in de vraag.
• Voldoende expertise met betrekking tot screening en diagnostiek bij JGT’s.
• Waarborgen integrale expertise in de JGT’s.
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Aanbeveling 3. De rol van andere verwijzers
Een aanzienlijk deel van de verwijzingen naar jeugdhulp is nog altijd afkomstig van huisartsen en
de Gecertificeerde Instelling (GI). Regio en gemeenten kunnen daar niet rechtstreeks op sturen,
maar gezien het aandeel dat zij hebben in het totale aantal verwijzingen is het wel de moeite
waard om met hen in gesprek te gaan over hun ervaringen en de mogelijkheden om af te
stemmen.
Aanbeveling 4. Jeugdhulp met verblijf
Van jeugdhulp met verblijf wordt in Holland Rijnland minder gebruik gemaakt dan gemiddeld in
Nederland. Terwijl het gebruik van jeugdhulp zonder verblijf juist hoger is. Uit de gesprekken met
aanbieders komt naar voren dat het lage gebruik van jeugdhulp met verblijf direct te maken
heeft met de beschikbaarheid van deze vorm van hulp. Er zijn de laatste jaren veel
verblijfsplaatsen opgeheven en dat brengt ten minste drie problemen met zich mee.
1. Verwijzers en de crisishulp hebben geregeld grote moeite om een (tijdelijke) verblijfplaats te
vinden en moeten soms hun toevlucht nemen tot plaatsing buiten de regio.
2. Er is geen goed alternatief gekomen voor de hulp die op deze verblijfplaatsen werd geboden.
Ambulante hulp is niet altijd een passende oplossing. Er zijn nu eenmaal kinderen die het
beste geholpen zijn met een verblijfplaats buiten het eigen gezin.
3. De vervanging van verblijfplaatsen in een instelling door plaatsen in een gezinsomgeving blijft
achter. Er zijn te weinig plaatsen in pleeggezinnen en gezinshuizen. Het realiseren van die
plaatsen vraagt veel tijd.
Het verdient aanbeveling om in overleg met verwijzers en aanbieders te onderzoeken op welke
manier op korte termijn en structureel een oplossing kan worden ontwikkeld.
Aanbeveling 5. Jeugdigen met een LVB
Voor jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) is de situatie er na de transitie niet
beter op geworden. Hun problematiek wordt niet altijd herkend aan de voordeur en daardoor
kan het gebeuren dat het lang duurt voor zij de juiste hulp krijgen. Veel van deze jeugdigen zijn
afkomstig uit een gezin waarvan de ouders zelf ook een LVB hebben en/of waar meer problemen
spelen. Nu de verantwoordelijkheid van alle ondersteuning en hulp bij de gemeente is belegd,
biedt dit mogelijkheden om voor deze gezinnen een integrale aanpak te ontwikkelen. Bij deze
jeugdigen is er in veel opzichten geen uitzicht op verbetering en op uitstroom uit de hulp. Voor
een deel van hen blijf hulp met verblijf de beste oplossing. Daarvoor zijn er nu te weinig
mogelijkheden. Maar ook voor de groep die het zonder hulp met verblijf kan redden, is soms
levenslang ondersteuning nodig. Landelijk is er nu speciale aandacht voor deze groep. Er is een
werkagenda31 opgesteld voor de ondersteuning van deze groep kwetsbare jeugdigen. De regio
Holland Rijnland en de afzonderlijke gemeenten kunnen daar hun voordeel mee doen.
Aanbeveling 6. ‘Zorgcultuur’ (= vraagcultuur)
De vraag naar zorg wordt ook bepaald door meer ongrijpbare, culturele factoren. Enerzijds wordt
de vraag naar jeugdhulp beïnvloed door algemene maatschappelijke ontwikkelingen zoals de
steeds grotere sociale druk op kinderen en ouders en de toename in complexe echtscheidingen.
Het verdient aanbeveling om op die punten gericht preventieve activiteiten te ontwikkelen. De
vermaatschappelijking van de jeugdhulp is ook een maatschappelijke ontwikkeling die bijdraagt
aan de zorgvraag. Aan de andere kant zijn er ontwikkelingen die te maken hebben met bepaalde
subculturen. Een opvallende uitkomst uit dit onderzoek is dat er in Holland Rijnland vooral
gebruik wordt gemaakt van jeugdhulp door gezinnen uit de hogere-inkomensgroepen. Ook
landelijk zien we dat hogere inkomens meer vertegenwoordigd zijn in de jeugdhulp. Voorbehoud
is wel dat de verdeling in inkomensgroepen is gebaseerd op de inkomens per huishouden,
31

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Werkagenda16-27.pdf
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inclusief alle huishoudens zonder kinderen. Daar er in Holland Rijnland relatief gezien meer
huishoudens in de hogere-inkomensgroepen vallen, dient het aanbeveling om zicht te krijgen op
de ‘zorgcultuur’ die in deze groepen bestaat om aldus aanknopingspunten voor sturing te
verkrijgen. Vanuit welke basishouding of mindset gebruiken deze groepen zo veel zorg? Een
mogelijke hypothese is dat deze groep beter in staat is om hulp te organiseren voor hun
kinderen, omdat ze de taal van de hulpverlening beter spreken. Ook zouden hogere
verwachtingen en meer sociale druk expliciet een rol kunnen spelen in deze groep. Een andere
mogelijk verklaring is dat het idee van de burger als consument in deze groep een grotere rol
speelt. Uit de literatuur is tenslotte bekend dat opgroeien in armoede, in een gezin met
laagopgeleide ouders die van een uitkering leven belangrijke risicofactoren zijn voor het krijgen
van problemen. Omdat kinderen uit deze groepen juist minder gebruik van jeugdhulp lijken te
maken, kan het zijn dat de inwoners in de lagere-inkomensgroepen nog onvoldoende bereikt
worden in Holland Rijnland.
Aanbeveling 7. Samenwerking
Bijna alle aanbieders zeggen dat zij tijdens een intake aandacht besteden aan andere actieve
hulpverleners binnen een gezin. Meer dan de helft van de aanbieders maakt regelmatig tot vaak
gebruik van 1 gezin 1 plan 1 regisseur bij het opstellen van een behandelplan. Daarentegen doet
iets minder dan de helft dit soms tot niet. Dat kan te maken hebben met de complexiteit van de
problematiek. Bij minder ingewikkelde hulpvragen is het niet altijd nodig om professionals van
verschillende organisaties in te zetten en dan is 1 gezin 1 plan 1 regisseur niet aan de orde.
Maar uit de interviews en de enquête komt naar voren dat de samenwerking tussen verwijzers,
aanbieders en bijvoorbeeld het onderwijs, de brede sociale wijkteams en het veiligheidsdomein
nog niet altijd optimaal verloopt. Dat vraagt extra aandacht. Het verdient aanbeveling om
samenwerking op uitvoerend niveau te stimuleren en niet te wachten tot er op andere niveaus
afspraken zijn gemaakt. Dat kan door goede voorbeelden van (intersectorale) samenwerking te
identificeren en deze vervolgens actief onder de aandacht te brengen en uit te dragen,
bijvoorbeeld tijdens speciaal daarvoor georganiseerde praktijkconferenties. Professionals
moeten ook de ruimte krijgen om aan samenwerking met andere partijen te werken. Dat kost tijd
en levert niet altijd op wat je wilt. Maar het is essentieel dat er in de uitvoering, op casusniveau,
verbindingen tot stand komen. Belangrijk is ook dat professionals ervaringen daarmee delen met
hun collega’s. Samenwerking lijkt op dit moment ook bemoeilijkt te worden doordat het
zorglandschap sterk versnipperd is. Er zijn veel aanbieders en partijen, uit verschillende sectoren,
en die kennen elkaar lang niet allemaal. Daardoor komt samenwerking niet altijd gemakkelijk op
gang. Uit de interviews komt naar voren dat aanbesteding niet bepaald een prikkel tot
samenwerking vormt, maar partijen eerder uit elkaar drijft. Onzekerheid over toekomstige
contracten maakt aanbieders risicomijdend en het ondermijnt onderling vertrouwen en
solidariteit. De gemeente zou partijen juist tot samenwerking moeten verleiden, bijvoorbeeld
door ze uit te nodigen gecombineerde voorstellen in te dienen. Samenwerking is niet
vanzelfsprekend, ook niet wanneer die eenmaal tot stand is gebracht. Er is doorlopend aandacht
voor het onderhoud van de relatie nodig en voor verbetering. Aandacht voor terugkoppeling van
informatie en feedback tussen aanbieders, verwijzers en betrokken partijen is daarbij van belang.
Alleen dan kan de samenwerking goed geëvalueerd worden.
Aanbeveling 8. Preventie
In hoofdstuk 3 van dit rapport komen veel factoren aan de orde die van invloed (kunnen) zijn op
het gebruik van jeugdhulp. Daaronder ook de naar verwachting meest voorkomende alledaagse
en ernstige problemen van jeugdigen en opvoeders. In de deelrapporten is per gemeente
weergegeven welke problemen daar naar schatting het meest voorkomen. Gemeenten kunnen
aan de hand de dialoog met partners aangaan en gezamenlijk vaststellen welke problemen zij bij
voorrang willen aanpakken en op welke problemen zij preventie willen gaan toepassen. Is de
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kans op gameverslaving bijvoorbeeld bovengemiddeld dan kan de gemeente het initiatief nemen
om samen met de jeugdgezondheidszorg, scholen, plaatselijk verenigingsleven en andere
partijen voorlichting en onderzoek te gaan doen, bij jeugdigen en bij ouders. In vrijwel alle
gemeenten in deze regio is angst naar verwachting een van de meest voorkomende problemen.
Maar daarin is deze regio niet uniek: in heel Nederland zijn er veel kinderen en jongeren met
angstklachten. Er is dan ook al het nodige ontwikkeld dat goed gebruikt kan worden om aan de
preventie van angstklachten te werken32. Met behulp van wat al bekend is over wat werkt bij
angstproblemen kunnen preventieve activiteiten worden opgezet die bijdragen aan de
beschermende factoren bij jeugdigen en gezinnen. Daarmee kan een belangrijke stap worden
gezet bij het ondersteunen van een positieve ontwikkeling van jeugdigen, zodat zij gezond, veilig
en kansrijk kunnen opgroeien33.
Aanbeveling 9. Zicht op en benutting van de outcome van het ingezette aanbod
Om beter zicht te krijgen op de resultaten van het aanbod voor jeugdigen en gezinnen zijn er
voor de jeugdhulp drie geharmoniseerde outcome-indicatoren ontwikkeld door de VNG, Rijk,
branches uit de jeugdhulp en het NJi. Dit zijn de indicatoren: 1. Uitval 2. Cliëntentevredenheid en
3. Doelrealisatie. Uit de enquête onder de aanbieders in de regio Holland Rijnland blijkt dat veel
aanbieders al gebruik maken van bepaalde indicatoren uit deze geharmoniseerde set. Er is
echter ook nog een aantal aanbieders die er nog geen of beperkt gebruik van maakt, en er zijn
aanbieders die andere indicatoren gebruiken.
• Gemeenten kunnen sturen door van aanbieders te eisen dat zij gebruik maken van de
geharmoniseerde set van outcome-indicatoren34.
• Spreek met de aanbieders af op welke momenten in het proces, op welke tijden en hoe vaak
er gemeten wordt. Bepaal samen met de aanbieders die hier nog niet mee werken de
fasering van de implementatie.
• De cijfers over outcome die zo verzameld worden, spreken niet voor zich. Het gaat erom dat
ze besproken en geduid worden. Gemeenten kunnen dit proces faciliteren. Reken de
aanbieders niet af op de uitkomsten, maar werk samen naar een verbeterproces.
Aanbeveling 10. Sturing geven aan de transformatie
Transformatiebenadering: ‘wicked problem’
Waarom is verandering zo moeilijk? Het samenwerkingsvraagstuk binnen de transformatie jeugd
heeft alle kenmerken van een zogenaamd ‘wicked problem’: het is moeilijk definieerbaar, de
betrokkenen hebben uiteenlopende opvattingen over wat nu het probleem precies is, wat de
oorzaken zijn en de oplossingsrichtingen. En áls er een oplossing is dan is deze niet door één
partij te realiseren. De meeste betrokken partijen zijn het er wel vaak over eens dát er
verandering nodig is in de richting van meer aandacht voor preventie, vroegsignalering en
vroegtijdig ingrijpen. Maar ook betere hulp die dichter bij jeugdigen en gezinnen staat en die
meer integraal wordt verleend. Het probleem is vaak hoe je deze verandering concreet in de
praktijk kunt vormgeven. Gemeenten hebben nu de verantwoordelijkheid voor alle preventie en
hulp voor jeugdigen en gezinnen en dat geeft hen een unieke kans om daar samen met
betrokken partijen, inclusief cliënten, vorm aan te geven. Hoe doe je dat? De regio Holland
Rijnland verkeert in een bijzondere positie. De gemeenten in deze regio verschillen in veel
opzichten van elkaar, maar ze hebben wel een gedeelde visie en een gezamenlijk jeugdbeleid
ontwikkeld. De verschillen tussen gemeenten maken het mogelijk om aanpak en resultaten
In de jeugdgezondheidszorg is een Richtlijn Angst ontwikkeld (https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/angst). Het
NJi heeft samengevat wat werkt bij de preventie en behandeling van angst bij jeugdigen (https://www.nji.nl/AngststoornissenPraktijk-Wat-werkt). In de Databank Effectieve Jeugdinterventies staan negen erkende interventies gericht op angst,
33 https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Top-tien-positieve-ontwikkeling-jeugd.pdf
34 https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Monitoring/Harmonisatie-outcome-monitoring
32
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onderling te vergelijken en dit te gebruiken in een permanent ontwikkel- en verbeterproces. Het
Kwaliteitskompas van het NJi kan daarbij helpend zijn35.
Meer in het algemeen kunnen we het volgende aanbevelen:
• Kies expliciet en bewust voor een veranderkundige aanpak. Deel deze aanpak met de
uitvoeringspartners. Ons advies is om de aanpak te baseren op het denken in ‘Samen lerend
doen wat werkt’: gebruik bij het bepalen van doelen en aanpakken de beschikbare kennis
(wetenschap, professionals, cliënten) over de aard en oorzaak van een probleem en over wat
werkt bij de aanpak daarvan, werk in een leercyclus, evalueer en reflecteer op zowel
casusniveau als op collectief niveau.
• Organiseer reflectie op handelen van de gemeenten en ook de gemeentelijke organisatie op
onderwerpen als domein overstijgend werken zoals de verbinding met wonen, werken,
schuldhulpverlening en huisvesting. De gemeenten zijn behalve voor beleid, financiering en
regie op de processen ook zelf direct verantwoordelijk voor een deel van de uitvoering (het
JGT) en daarmee ook onderdeel van de transformatie. De gemeente is daarmee niet alleen de
partij die financiert en stuurt, maar ook een belangrijke partner voor de aanbieders van hulp
en andere partijen. Dat besef en van daaruit handelen helpt om de samenwerking te
verbeteren.
Leiderschap in de transformatie
Vaak denken we bij leiderschap en opdrachtgeverschap aan een overheid die letterlijk de
samenleving ‘bestuurt’; als een leider die aan knoppen draait om een resultaat voor elkaar te
krijgen. Kenmerk van een wicked problem is echter dat juist dat idee niet op gaat. De
transformatie van de jeugdhulp vraagt om transformationeel leiderschap met een duidelijke visie
en focus op een beter resultaat voor de cliënten. De transformationele leider (zoals een
wethouder, directeur van een instelling, teamleiders, professionals) schetst een duidelijk beeld
waarop de ontwikkeling gericht is, met als uitgangpunt: het gaat niet om mij of mijn organisatie,
maar om betere resultaten voor kinderen en gezinnen. Dáárom werken we samen. Hierdoor
raken alle betrokken partijen ervan doordrongen dat dit resultaat de belangrijkste toetssteen is.
De transformationele leider is bereid om de eigen organisatie op de schop te nemen. Dergelijk
leiderschap sluit allianties en zorgt voor het vereiste commitment, is bereid om de eigen
organisatie te veranderen en motiveert de betrokken medewerkers.
•

•

•

•

35

Werk nauw samen met alle uitvoeringspartners. Veranderen en innoveren vraagt om een
open en structurele dialoog tussen gemeenten en hun partners (niet alleen gecontracteerde
aanbieders maar ook op lokaal niveau en sociaal domein breed) over wat zij van de
gemeenten nodig hebben om te kunnen transformeren.
Zorg dat het vaststellen van maatschappelijke resultaten een gezamenlijk proces is tussen de
gemeenten en hun uitvoeringspartners (van basisvoorzieningen tot specialistisch aanbod).
Dit zorgt voor commitment en gezamenlijk eigenaarschap. Ga bij het formuleren van de
maatschappelijke resultaten uit van de beoogde resultaten voor kinderen en gezinnen. Maak
deze maatschappelijke resultaten concreet en meetbaar.
Stuur op de ontwikkeling van een regionale monitorfunctie. Door te monitoren op de
maatschappelijke resultaten is het mogelijk om tussentijds beleid bij te sturen. Bovendien
leidt de inrichting van een monitoringsfunctie tot betere onderbouwing van beleidskeuzes.
Om de transformatie te stimuleren is een omslag nodig in het sturen op output, controle en
verantwoording naar sturen op de beste resultaten voor kinderen/gezinnen ofwel het sturen
op kwaliteit. Het NJi heeft een instrument ontwikkeld ‘het kwaliteitskompas’ dat hiervoor
handvatten biedt.

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Transformatie-jeugdhulp/Het-Kwaliteitskompas-in-de-praktijk
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•

•
•
•

Zorg voor meer samenhang tussen jeugd en het sociaal domein (werken, wonen,
schuldhulpverlening, Wmo, veiligheid, onderwijs, jeugdgezondheidzorg etc.). Maak de
transformatieagenda jeugd onderdeel van de brede transformatieagenda sociaal domein van
de gemeente en bespreek intern wat dat betekent voor de samenwerking, sturing en relaties.
Creëer voldoende gemeentelijke capaciteit om de transformatie jeugd goed vorm te kunnen
geven.
Organiseer leiderschap in de transformatie: bestuurlijk verantwoordelijke (-n) die bouwt/
bouwen aan de allianties, gezamenlijke speerpunten, innovatie, etc.
Benader het vraagstuk niet alleen als een probleem van hoog gebruik van specialistische
hulp, maar zie het hele jeugdlandschap als een geheel en maak het hele jeugdlandschap
medeverantwoordelijk voor de oplossing.
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Bijlage 1. Begrippenkader
Om begripsverwarring te voorkomen volgen hieronder enkele veelgebruikte begrippen en de
door ons gehanteerde definities.
Jeugdzorg

Het geheel van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering
dat onder verantwoordelijkheid van de gemeente wordt uitgevoerd
volgens de Jeugdwet (2014). Een jongere kan tegelijkertijd meerdere
vormen van hulp ontvangen, de som van de afzonderlijke
jeugdzorgvormen telt dus niet op tot het totaal.
(bron: toelichting online jeugdzorg Statline tabel:
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83563NED;
url 26 april 2017)

Jeugdhulp

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet.
Het betreft hulp en zorg aan jongeren tot 18 jaar en hun ouders bij
psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een
verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen
van de ouders. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg
voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
(bron: Jaarrapport 2016 van de Landelijke Jeugdmonitor)

Jeugdhulp met verblijf

De jongere met jeugdhulp verblijft elders. Of anders gezegd, de
jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat
het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van
een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens
weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met
verblijf.
(bron: Jaarrapport 2016 van de Landelijke Jeugdmonitor)

Jeugdhulp zonder verblijf

De jongere met jeugdhulp verblijft thuis, in het eigen gezin. Of anders
gezegd, de jongere slaapt thuis. In ieder geval formeel. Het kan zijn
dat de jongere bij opa en oma slaapt of bij iemand anders, echter dit
is dan niet formeel zo geregeld.
(bron: Jaarrapport 2016 van de Landelijke Jeugdmonitor)

Jeugdbescherming

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt.
Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of
jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende
helpt. Een kind of jongere wordt dan ‘onder toezicht gesteld’ of ‘onder
voogdij geplaatst’.
(bron: Jaarrapport 2016 van de Landelijke Jeugdmonitor)

Jeugdreclassering

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor
jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in
aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.
Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden
waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven,
bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking,
kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op
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jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt
op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om
te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering
kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie.
Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de
Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.
(bron: Jaarrapport 2016 van de Landelijke Jeugdmonitor)
Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of
intensieve begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij een
handicap, chronische ziekte of stoornis hebben. Er is speciaal
basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal
onderwijs (VSO).
(bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passendonderwijs/speciaal-onderwijs; url 30 juli 2018)

Speciaal basisonderwijs

Soms kan een gewone basisschool een kind niet helpen bij
leerproblemen. Het kind gaat dan door naar het speciaal onderwijs.
Speciale basisscholen zijn bedoeld voor onder andere moeilijk
lerende kinderen; kinderen met opvoedingsmoeilijkheden en
kinderen met gedragsproblemen. Scholen in het SBO hebben
dezelfde kerndoelen als gewone basisscholen. Maar de leerlingen in
het SBO krijgen meer tijd om die te halen. De groepen in het speciaal
basisonderwijs zijn kleiner en er zijn meer deskundigen. Leerlingen
kunnen tot hun 14e jaar op een school voor speciaal basisonderwijs
terecht. Na het speciaal basisonderwijs gaan de meeste leerlingen
naar het vmbo, het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal
onderwijs.

Clusters speciaal onderwijs

Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig en kan de gewone
basisschool of school voor speciaal basisonderwijs die niet bieden.
Een leerling kan dan naar het speciaal onderwijs. Het speciaal
onderwijs bestaat uit 4 clusters:
Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen;
Cluster 2: dove, slechthorende kinderen;
Cluster 3: motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en
langdurig zieke kinderen;
Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.
Cluster 3 en 4 vormen met gewone scholen
samenwerkingsverbanden.

Voortgezet speciaal onderwijs

Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs moeten een
ontwikkelingsperspectief voor leerlingen vaststellen. In dit plan staat
hoe zij een passend einddoel voor het kind willen halen. Dat kan zijn:
geen diploma halen, een baan vinden of een plek vinden in de
dagbesteding.
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Interventies

Elke planmatige en doelgerichte aanpak ter bevordering van de
psychische, sociale, cognitieve of lichamelijke ontwikkeling van een
kind of jongere (-9 maanden tot 24 jaar) waar deze (mogelijk)
bedreigd of belemmerd wordt en die gericht is op het kind of de
jongere zelf, de opvoeders of de opvoedingsomgeving.
(bron: http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-EffectieveJeugdinterventies-Over-de-databank.html; url 26 april 2017)

87

Bijlage 2. Deelnemerslijst betrokken organisaties
Deze bijlage bevat achtereenvolgens:
-

Een deelnemerslijst van de organisaties waar de personen werkzaam zijn die zijn
geïnterviewd. Deze informatie is aangevuld met de functies van deze personen.

-

Een deelnemerslijst van organisaties die hebben deelgenomen aan de vragenlijst.

-

Een deelnemerslijst van de organisaties waarvan medewerkers hebben deelgenomen
aan de verdiepingssessies op 1 november 2018.

Interviews
Er zijn tien interviews afgenomen (face-to-face en telefonisch) met personen uit de volgende
organisaties.
Organisatie

Functie

Cardea

Twee leden van het MT en een beleidsmedewerker

CIT – Crisis Interventie Team

Medewerker

Curium

Manager en klinisch psycholoog/praktijkopleider

Gemiva SVG Groep

Regiodirecteur

GGZ Rivierduinen

Waarnemend directeur kinder- en jeugdafdeling

Horizon Onderwijs Jeugdzorg

Kwaliteitscontroller

Jeugdbescherming West

Teammanager en beleidsmedewerker

Jeugd- en Gezinsteams

Directeur coöperatie JGT’s en twee coaches lokale JGT’s

Prodeba

Directeur, teamleider en orthopedagoog

ZP Groep, vereniging van vrijgevestigde ggz-behandelaren

Voorzitter

Enquête
Er zijn vijfenzeventig aanbieders die hebben deelgenomen aan de enquête.
Organisatie

Organisatie

Organisatie

Anoniem

Jeugdformaat

Praktijk Merkelbach

Anoniem

Jongerentherapie Leiden

Praktijk Michiel Schillhorn

A.T.M. de Jong-Kemp MSc

Jouwbegeleiding

Praktijk Nicoline de Wolf (Vondelhuys)

Action Kids B.V.

KDC Voorschoten

Praktijk Op Weg

Aiolos

Kernvisie methode

Praktijk Paula Portegies (Vondelhuys)

Anneveld Begeleiding

Kinder- en Jeugdpsycholoog Van Gils

Praktijk Pluspunt

Basic Trust (Zuid-Holland west)

KinderADHD centrum

Praktijk Van Dijk

BinnensteBuitenTuin

Kinderpraktijk Blossom

Praktijk voor kinder/jeugd psychologie

Cardea

Kinderpraktijk van Velzen

Praktijk voor Orthopedagogiek

Centraal Nederland

Leestalent

Teylingen
Praktijk voor Psychotherapie Carola
Landzaat
De Buitenwereld

Leger des Heils Ambulant Jeugd

Praktijk voor Speciale Kinderen

De Opvoedpoli

Ligeon

Psychologenpraktijk Via MarisKinderen & Jeugd

De Praktische GGZ

Luria

Raamwerk

De Schavuiten

Merel Foundation

Regionaal Instituut Dyslexie

De Waag Nederland

Met Wallie

RID

Driestar educatief

MOC 't Kabouterhuis

RIO Zorg

E. Lucas

O3 Schoolpsychologie

Schakenbosch

Eleos

Opdidakt

Stichting Klimkoord

ELPgroep

Parnassia Groep

Stichting Philadelphia Zorg

Enver

Pedagogische Praktijk Van Gendt

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland
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Gemiva-SVG Groep

PEP Junior/PEP-Groep

Veerman Psychotherapie

Griffioen Psychologie

Pluryn Hoenderloo Groep

Vooruit

Horizon jeudgzorg en onderwijs

Praktijk Dijkstra

William Schikker

Inzowijs

Praktijk Gerits, Psychotherapie en

Yes we can clinics

Coaching
Ipse de Bruggen

Praktijk Mees

Zorggroep 's Heeren Loo

Verdiepingssessies
Op 1 november 2018 hebben er twee verdiepingssessies plaatsgevonden. De eerste sessie ging
over jeugdhulp met verblijf. De tweede sessie ging over vraag en aanbod in de regio.
Organisatie

Organisatie

Beleidsteam Jeugd

Jeugdbescherming West

Brijder Jeugd

Leiden (gemeente)

Curium

Lucertis

GGD

MOC 't Kabouterhuis

Horizon

Philadelphia

Ipse de Bruggen

Zorggroep 's Heeren Loo

Jeugd- en Gezinsteam
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Bijlage 3. Gespreksleidraad interviews
Doel van de interviews is informatie verzamelen over:
• de vraag naar jeugdhulp in de regio en ontwikkelingen daarin,
• het gebruik van jeugdhulp in de regio en ontwikkelingen daarin,
• eventuele verschillen tussen gemeenten,
• mogelijke verklaringen van vraag, gebruik ontwikkelingen en verschillen.
De interviews bestaan daarom uit:
• aan de geïnterviewde persoon voorleggen van informatie over jeugdhulpgebruik in de regio
en – voor zover relevant – over verschillen tussen gemeenten,
• de geïnterviewde persoon vragen naar gedachten over mogelijke verklaringen,
• aan de geïnterviewde persoon voorleggen van nog andere verklaringen afkomstig uit het
literatuuronderzoek.
Daarnaast wordt in deze interviews nadrukkelijk gevraagd naar het zorglandschap.

Introductie
Over dit onderzoek en wat het moet opleveren, over de aanpak en de planning, de plaats van
deze vraaggesprekken daarin en wat daarmee gebeurt.
De vraag naar jeugdhulp
Laten zien dat het aantal jeugdhulptrajecten van 2015 tot nu is toegenomen, net als het
percentage jeugdigen in Holland Rijnland dat een beroep doet op jeugdhulp. Zie grafieken in
bijlage.
1. Wat merkt u (uw organisatie) van veranderingen gedurende de laatste jaren in het beroep
dat wordt gedaan op jeugdhulp? In het algemeen en bij uw eigen organisatie?
2. Waar merkt u dat aan? Wat zijn uw informatiebronnen?
3. Wat is er veranderd sinds de toegang tot jeugdhulp bij gemeenten ligt? Wat betekent dat voor
uw instelling? Wordt er vaker een beroep gedaan op de hulp die uw instelling biedt?
4. Is er afstemming tussen (hulpverleners van) uw instelling en (medewerkers van) de lokale
jeugd- en gezinsteams?
Het gebruik van jeugdhulp
5. Ziet u veranderingen in het gebruik van jeugdhulp, de laatste jaren? Bij uw eigen organisatie
en meer in het algemeen? Merkt u een toename in gebruik van jeugdhulp, zowel in volume
als in aard (bijvoorbeeld meer ambulant)?
6. Heeft u een verklaring voor de veranderingen in gebruik van jeugdhulp of heeft u
vermoedens of ideeën omtrent die veranderingen? En waar baseert u die op?
7. In deze regio wordt er in verhouding weinig gebruik gemaakt van jeugdhulp met verblijf?
Heeft u daar een (mogelijke) verklaring voor? (Specificeren voor afzonderlijke gemeenten. Zie
bijlage x.)
8. In veel gemeenten in de regio neemt het aantal jeugdhulptrajecten toe. Zie bijlage x) Neemt u
dat ook waar? Heeft u daar een verklaring voor?
Verschillen tussen gemeenten
9. Ziet u verschillen tussen gemeenten in de regio Holland Rijnland wat betreft vraag naar en
gebruik van jeugdhulp?
10. Zo ja, hoe verklaart u die verschillen? Wat zijn belangrijke factoren?
11. Wat betekenen die verschillen voor aanbieders van jeugdhulp? Moeten zij hun aanbod
afstemmen op de specifieke kenmerken van gemeenten of wijken binnen gemeenten?
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Zorglandschap: het aanbod
12. Wat is het aanbod aan jeugdhulp van uw instelling? Biedt u dit in de hele regio aan of alleen
in een deel daarvan?
13. Werkt uw instelling samen met andere aanbieders van jeugdhulp om (lokaal, of zelfs
individueel) een passend aanbod te realiseren?
14. Werkt uw instellingen ook samen met andere partijen om (lokaal, of zelfs individueel) een
passend aanbod te realiseren?
15. Werkt uw instelling ook samen in het kader van 1, gezin, 1 plan, 1 regisseur (bijvoorbeeld bij
multiprobleemgezinnen, of bij jongeren die 18 jaar worden)?
16. Heeft u ideeën/gedachten over een goede (betere) inrichting van het zorglandschap in
Holland Rijnland? Wat zou er moeten veranderen?
17. Wat vindt u dat speerpunten voor het jeugd(hulp)beleid in de regio zouden moeten zijn? Op
de korte en op de (middel)lange termijn?
18. Is er nog iets dat u kwijt wilt dat niet aan de orde is gekomen?
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Bijlage 5. Definities en bronvermeldingen figuren en
tabellen in hoofdstuk 2 en 3
Indicator

Definitie

Paragraaf 2.1

Jeugdigen in jeugdhulp

Figuur 2.1.1

Jeugdhulpgebruik

Bron

Het aantal jeugdigen met jeugdhulp in 2017 als
percentage van het aantal minderjarigen op 1
januari 2017.
Voor jeugdhulp (totaal, zonder verblijf en met
verblijf) gaat het om het aantal jeugdigen met
jeugdhulp als percentage van het aantal
minderjarigen op 1 januari van het verslagjaar.

Figuur 2.1.2
t/m
Figuur 2.1.4

Jeugdhulpgebruik

Paragraaf 2.2

Jeugdigen in jeugdbescherming en jeugdreclassering
Voor jeugdbescherming gaat het om het aantal
jeugdigen met jeugdbescherming als percentage
van het aantal minderjarigen op 1 januari van het
verslagjaar. Voor jeugdreclassering gaat het om het
aantal jongeren met een of meerdere maatregelen
als percentage van het aantal jongeren van 12 tot
en met 22 jaar op 1 januari van het verslagjaar.

Figuur 2.2.1

Jeugdbescherming

Paragraaf 2.3

Schatting gebruik jeugdzorg

Figuur 2.3.1
t/m
Figuur 2.3.5

Feitelijk en
verwacht
jeugdzorggebruik

Tabel 2.3.1

Feitelijk en
verwacht
jeugdzorggebruik

Paragraaf 2.4

Verwijzingen naar jeugdhulp

Tabel 2.4.1

Verwijzingen naar
jeugdhulp

Paragraaf 2.5

Kenmerken van jeugdhulp

Figuur 2.5.1

Duur
jeugdhulptrajecten

Tekst

Stapeling jeugdzorg

Figuur 2.5.2

Herhaald beroep
jeugdhulp

Figuur 2.5.3

Kosten jeugdhulp

Paragraaf 3.1

Kenmerken die samenhangen met gebruik van jeugdhulp

Tekst

Oppervlakte land

Het feitelijke percentage jeugdigen dat in 2017
jeugdzorg heeft ontvangen afgezet tegen het
percentage dat men zou verwachten op basis van
de sociaal-demografische kenmerken.
De betrouwbaarheid van het verschil tussen het
feitelijke percentage jeugdigen dat in 2017
jeugdzorg heeft ontvangen en het percentage dat
men zou verwachten op basis van de sociaaldemografische kenmerken.
De organisatie of persoon die de jeugdige en/of
zijn/haar ouders heeft verwezen naar de jeugdhulp.
Peiljaar: 2017.
De duur van de in de verslagperiode afgesloten
trajecten. Peiljaar, 2017.
Het aantal verschillende soorten jeugdzorg die
jeugdigen in de verslagperiode hebben ontvangen.
Hierbij kunnen de verschillende vormen van
jeugdzorg zowel gelijktijdig als na elkaar hebben
plaatsgevonden. Peiljaar: 2017.
Een jeugdhulptraject wordt als herhaald beroep
gezien, als de desbetreffende jeugdige in de vijf jaar
voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft
ontvangen. Peiljaar, 2017.
De gemiddelde kosten voor jeugdhulp per cliënt in
2016 en 2017.
De oppervlakte land is bepaald door het meest
recente digitale bestand Bodemgebruik te
combineren met het digitale bestand van
gemeente-, wijk- en buurtgrenzen. Voor het jaar
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Statline
Microdata
CBS /
bewerking
NJi

Microdata
CBS /
bewerking
NJi

Microdata
CBS /
bewerking
NJi
Microdata
CBS /
bewerking
NJi

Statline

Statline

Statline

Statline

Lokale data

Statline

Recreatief
bodemgebruik
Aantal inwoners
0- tot 15-jarigen

15- tot 25-jarigen

Niet-westers

Figuur 3.1.1

Kinderen in
éénoudergezin

Figuur 3.1.2

Multiprobleemgezinnen

Tekst

Gewogen
statusscore

Figuur 3.1.3

Gezinsinkomen
onder beleidsmatig
minimum

Gezinsinkomen
langdurig onder
beleidsmatig
minimum

2017 is uitgegaan van het bestand Bodemgebruik
2012. De oppervlakte land wordt uitgedrukt in hele
hectaren (ha.).
Terrein bestemd voor recreatief gebruik in
procenten ten opzichte van de totale oppervlakte.
Peiljaar: 2015.
Aantal inwoners woonachtig in de regio. Peildatum:
1 januari 2017.
Aantal 0- t/m 14-jarigen woonachtig in de regio in
procenten ten opzichte van de totale bevolking.
Peildatum: 1 januari 2017.
Aantal 15- t/m 24-jarigen woonachtig in de regio in
procenten ten opzichte van de totale bevolking.
Peildatum: 1 januari 2017.
Percentage inwoners woonachtig in de regio met
een niet-westerse migratie achtergrond ten opzichte
van de totale bevolking. Hieronder vallen inwoners
met als herkomstgroepering één van de landen in
de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië
(exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. Peildatum:
1 januari 2017.
Het percentage minderjarigen dat in een
éénouderhuishouden woont t.o.v. het totale aantal
minderjarigen. Peildatum: 31 december 2016.
Een multiprobleemgezin is een gezin met minstens
één volwassene en minstens één kind van 0-18 jaar,
die samenleven in een gezamenlijk huishouden
waarin problemen bestaan in elk van de volgende
kernprobleemgebieden: 1. sociaaleconomisch
gebied; 2. psychosociaal gebied bij de volwassene(n)
en 3. psychosociaal gebied bij de jeugdige(n). De
problemen zijn chronisch, complex, met elkaar
verweven en vaak intergenerationeel (KannWeedage e.a., 2017).
Statusscores zijn scores die het SCP berekent en die
aangeven hoe de sociale status van een wijk is, in
vergelijking met andere wijken in Nederland. Met de
sociale status bedoelen we hier niet het aanzien of
de populariteit van een wijk. De sociale status van
een wijk is afgeleid van een aantal kenmerken van
de mensen die er wonen: hun opleiding, inkomen
en positie op de arbeidsmarkt. Peiljaar: 2016.
Het percentage minderjarigen op 31 december 2016
dat op 31 december 2015 deel uitmaakte van een
huishouden waarvan het inkomen in 2015 onder
het beleidsmatig minimum lag ten opzichte van het
totale aantal minderjarigen op 31 december 2016.
Het percentage minderjarigen op 31 december 2016
dat op 31 december 2015 deel uitmaakte van een
huishouden waarvan het inkomen in de periode
2012-2015 onder het beleidsmatig minimum lag ten
opzichte van het totale aantal minderjarigen op 31
december 2016.
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Statline
Statline
Statline

Statline

Statline

Microdata
CBS /
bewerking
NJi

Microdata
CBS /
bewerking
NJi

SCP

Microdata
CBS /
bewerking
NJi
Microdata
CBS /
bewerking
NJi

Figuur 3.1.4

Tekst

Figuur 3.1.5

Figuur 3.1.6

Figuur 3.1.7

Tabel 3.1.1

Tabel 3.1.2

Figuur 3.1.8

Figuur 3.1.9

Het percentage leerlingen met het leerlinggewicht
0.3036 + 1.2037 ten opzichte van het totale aantal
leerlingen. Peildatum: 1 oktober 2017.
Een misdrijf, door de politie vastgelegd in een
Geregistreerde
proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve
misdrijven
opgemaakt proces-verbaal. Het aantal misdrijven
per 1000 inwoners in 2017.
Het aantal Halt verwijzingen per 10.000 inwoners in
Haltverwijzingen
2017.
Percentage minderjarigen op 31 december 2017 die
in 2017 te maken hebben gehad met een scheiding
Betrokken bij
(huwelijk en geregistreerd partnerschap) ten
scheiding 2017
opzichte van het totale aantal minderjarigen op 31
december 2017.
Percentage minderjarigen op 31 december 2017 die
Betrokken bij
in de periode 2013-2017 te maken hebben gehad
scheiding 2013met een scheiding (huwelijk en geregistreerd
2017
partnerschap) ten opzichte van het totale aantal
minderjarigen op 31 december 2017.
Percentage minderjarigen op 31 december 2017 die
Betrokken bij
in 2017 te maken hebben gehad met een scheiding
scheiding in 2017
(huwelijk en geregistreerd partnerschap) en in 2017
en jeugdzorg in
jeugdhulp hebben ontvangen ten opzichte van het
2017
totale aantal minderjarigen op 31 december 2017.
Het percentage leerlingen dat deelneemt aan een
bepaalde onderwijsvorm ten opzichte van het totale
Onderwijsdeelname
aantal leerlingen in het primair en voortgezet
(speciaal) onderwijs. Peildatum: 1 oktober 2017.
Het relatieve aantal leerlingen waarbij sprake is van
meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende
Relatief verzuimers
4 opeenvolgende lesweken (per 1000
leerplichtigen). Schooljaar 2016-2017.
Het relatieve aantal leer- of kwalificatieplichtige
jeugdigen dat absoluut verzuimer is (geweest)
Absoluut
gedurende het schooljaar: de jeugdige is niet
verzuimers
ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt
niet over een vrijstelling (per 1000 leerplichtigen).
Schooljaar 2016-2017.
De groep thuiszitters wordt gevormd door de
Thuiszitters
langdurig relatief verzuimers (meer dan vier weken)
en de absoluut verzuimers. Schooljaar 2016-2017.
Het percentage van het totale aantal VO-leerlingen
Voortijdig
dat voortijdig, dat wil zeggen zonder
schoolverlaters
startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Peildatum: 1
oktober 2016
Het aantal jongeren (15 t /m 23 jaar) dat op 1
oktober 2016 geen baan heeft, niet in onderwijs
NEET-rate
staat ingeschreven en geen uitkering ontvangt
(internationale definitie: NEET-rate = neither
Achterstandsleerlingen
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DUO

Statline
Waar staat je
gemeente
Microdata
CBS /
bewerking
NJi
Microdata
CBS /
bewerking
NJi
Microdata
CBS /
bewerking
NJi

DUO

Ingrado

Ingrado

Ingrado

Ingrado
Microdata
CBS /
bewerking
NJi

Gewicht van 0.30 = als het kinderen zijn waarvan beide ouders maximaal lager of voorbereidend beroepsonderwijs (lbo/vbo),
praktijkonderwijs of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) basis- of kaderberoepsgerichte leerweg hebben gedaan óf
waarvan beide ouders maximaal twee jaar onderwijs in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het
basisonderwijs hebben gevolgd, bijvoorbeeld lts, ambachtsschool of huishoudschool.
37
Gewicht van 1.20 = als het kinderen zijn van wie één van de ouders maximaal basisonderwijs of (voortgezet)speciaal onderwijs voor zeer
moeilijk lerende kinderen ((v)so-zmlk) heeft gehad en de ander maximaal dezelfde opleiding heeft gevolgd óf het lager of voorbereidend
beroepsonderwijs (lbo/vbo), praktijkonderwijs of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) basis- of kaderberoepsgerichte
leerweg heeft doorlopen óf maximaal twee jaar onderwijs in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs aansluitend op het
basisonderwijs heeft gevolgd, bijvoorbeeld lts, ambachtsschool of huishoudschool.

95

Werkzoekenden

employed nor in education or training) in procenten
van het totale aantal jongeren in deze leeftijd.
Het aantal jongeren (16 t/m 22 jaar) dat staat
ingeschreven bij het UWV en meer dan 12 uur per
week werk zoekt in procenten van het totale aantal
jongeren in deze leeftijdsgroep.
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar
inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en
samenstelling van het huishouden. De huishoudens
zijn naar hoogte van hun gestandaardiseerd
inkomen in vijf groepen (kwintielen) met een gelijk
aantal huishoudens verdeeld. De inkomensgrenzen
tussen deze groepen verschillen van jaar tot jaar
(indeling 2017).
Kinderen in jeugdhulp in 2016, ingedeeld naar de
vijf inkomensgroepen op basis van het inkomen
(jaarbasis) van het huishouden waartoe ze
behoorden op 31 december 2015.
Kinderen in jeugdhulp zonder verblijf in 2016,
ingedeeld naar de vijf inkomensgroepen op basis
van het inkomen (jaarbasis) van het huishouden
waartoe ze behoorden op 31 december 2015.

Figuur 3.1.10

Inkomensverdeling
in vijf gelijke
groepen

Figuur 3.1.11

Jeugdhulp naar
inkomen

Tabel 3.1.3

Jeugdhulp zonder
verblijf naar
inkomen

Paragraaf 3.2

Problematiek van de jeugdigen

Tabel 3.2.1

Dwars gedrag

Druk gedrag

Sociaal onhandig

Snel bang

Dip

Geplaagd

Experimenteren
met middelen

Z-score gebaseerd op het percentage jeugdigen dat
wel eens dwars gedrag vertoont. Op basis van het
percentage dat aangeeft meestal niet te doen wat
hem/haar wordt opgedragen.
Z-score gebaseerd op het percentage jeugdigen dat
wel eens druk gedrag vertoont. Op basis van het
percentage dat aangeeft rusteloos te zijn en/ of niet
lang stil te kunnen zitten én constant te zitten
wiebelen en friemelen.
Z-score gebaseerd op het percentage sociaal
onhandige jeugdigen. Op basis van het percentage
dat aangeeft geen vrienden te hebben en/of beter
met volwassenen om te kunnen gaan en/of
aangeeft nogal op zichzelf te zijn en meestal alleen
te spelen.

Microdata
CBS /
bewerking
NJi

Statline

Microdata
CBS /
bewerking
NJi
Microdata
CBS /
bewerking
NJi
Microdata
CBS / HBSC /
bewerking
NJi
Microdata
CBS / HBSC /
bewerking
NJi
Microdata
CBS / HBSC /
bewerking
NJi

Microdata
CBS / HBSC /
bewerking
NJi
Microdata
Z-score gebaseerd op het percentage jeugdigen met
CBS / HBSC /
een dip. Op basis van het percentage dat aangeeft
bewerking
zich (bijna) elke week ongelukkig te voelen.
NJi
Z-score gebaseerd op het percentage geplaagde
Microdata
jeugdigen. Op basis van het percentage dat
CBS / HBSC /
aangeeft niet of een beetje gepest te worden en/of
bewerking
de laatste paar maanden ‘maar één of twee keer’
NJi
gepest te zijn op school.
Z-score gebaseerd op het percentage jongeren dat
Microdata
experimenteert met middelen. Op basis van het
CBS / HBSC /
percentage jongeren dat aangeeft ooit gerookt te
bewerking
hebben, en/of ooit alcohol te hebben gedronken
NJi
en/of ooit wiet of hasj te hebben gebruikt.
Z-score gebaseerd op het percentage jeugdigen dat
dat snel bang is. Op basis van het percentage dat
aangeeft voor veel dingen en/of snel bang te zijn.
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Ongezond
eetgedrag

Gamen

Geen zin in school

Pedagogische tik

Tabel 3.2.2

Gedragsstoornis

ADHD

Autisme

Angststoornis

Depressie

Gepest

Z-score gebaseerd op het percentage jeugdigen met
een ongezonde leefstijl. Op basis van het
percentage dat aangeeft 1 keer per week of minder
fruit te eten en/of, 1 keer per week of minder
groente te eten, en/of dagelijks snoep/ chocola te
eten, en/of dagelijks cola of een andere frisdrank
met suiker te drinken, en/of onvoldoende te
bewegen volgens de NNGB.
Z-score gebaseerd op het percentage jeugdigen dat
aangeeft minder dan 6 uur per dag doordeweeks
games te spelen én minder dan 6 uur per dag in het
weekend games te spelen.
Z-score gebaseerd op het percentage jeugdigen dat
geen zin heeft in school. Op basis van het
percentage dat aangeeft school niet leuk te vinden
en/of de afgelopen 4 weken 2 uur of meer te
hebben gespijbeld.

Microdata
CBS / HBSC /
bewerking
NJi

Microdata
CBS / HBSC /
bewerking
NJi
Microdata
CBS / HBSC /
bewerking
NJi

Microdata
Z-score gebaseerd op het percentage jeugdigen dat CBS / HBSC /
door de ouders ruw of agressief behandeld wordt.
bewerking
NJi
Z-score gebaseerd op het percentage jeugdigen met Microdata
een gedragsstoornis, op basis van de SDQ.
CBS / HBSC /
Gecorrigeerd voor het percentage jeugdigen in NL
bewerking
met een gedragsstoornis.
NJi
Microdata
Z-score gebaseerd op het percentage jeugdigen met
CBS / HBSC /
ADHD, op basis van de SDQ. Gecorrigeerd voor het
bewerking
percentage jeugdigen in NL met ADHD.
NJi
Z-score gebaseerd op het percentage jeugdigen met Microdata
autisme. Op basis van het percentage dat aangeeft
CBS / HBSC /
geen vrienden te hebben en/of beter met
bewerking
volwassenen om te kunnen gaan en/of aangeeft
NJi
nogal op zichzelf te zijn en meestal alleen te spelen.
Gecorrigeerd voor het percentage jeugdigen in NL
met autisme.
Z-score gebaseerd op het percentage jeugdigen met Microdata
een angststoornis. Op basis van het percentage dat CBS / HBSC /
aangeeft voor veel dingen en/of snel bang te zijn.
bewerking
Gecorrigeerd voor het percentage jeugdigen in NL
NJi
met een angststoornis.
Z-score gebaseerd op het percentage jeugdigen met Microdata
een depressie. Op basis van het percentage dat
CBS / HBSC /
aangeeft zich elke dag ongelukkig te voelen.
bewerking
Gecorrigeerd voor het percentage jeugdigen in NL
NJi
met een depressie.
Z-score gebaseerd op het percentage gepeste
Microdata
jeugdigen. Op basis van het percentage dat
CBS / HBSC /
aangeeft zeker gepest te worden en/of 2-3 keer per bewerking
maand of meer gepest te zijn op school in
NJi
voorgaande maanden, en/of minimaal 1 keer
gemene tekstberichtjes te hebben gekregen en
belachelijk gemaakt, en/of dat iemand zonder
toestemming foto’s op internet gezet heeft zonder
toestemming van de jeugdige bedoeld om
hem/haar belachelijk te maken. Gecorrigeerd voor
het percentage gepeste jeugdigen in NL.
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Middelenmisbruik

Z-score gebaseerd op het percentage jongeren met
middelenmisbruik. Op basis van het percentage
jongeren dat aangeeft iedere dag te roken, en/of
elke maand alcohol te drinken, en/ of het afgelopen
jaar wiet of hasj te hebben gebruikt. Gecorrigeerd
voor het percentage jeugdigen middelenmisbruik in
NL.

Microdata
CBS / HBSC /
bewerking
NJi

Microdata
Z-score gebaseerd op het percentage jeugdigen met
CBS / HBSC /
Obesitas
obesitas, op basis van het BMI. Gecorrigeerd voor
bewerking
het percentage jeugdigen in NL met obesitas.
NJi
Z-score gebaseerd op het percentage jeugdigen met Microdata
een game-verslaving, op basis van het percentage
CBS / HBSC /
dat aangeeft meer dan 7 uur per dag doordeweeks bewerking
Gameverslaafd
games te spelen én 7 uur of meer per dag in het
NJi
weekend games te spelen. Gecorrigeerd voor het
percentage jeugdigen in NL met een
gameverslaving.
Microdata
Voortijdig
Z-score gebaseerd op het percentage nieuwe
CBS / HBSC /
schoolverlaten
voortijdig schoolverlaters in het VO.
bewerking
NJi
Microdata
Z-score gebaseerd op het percentage jeugdigen dat CBS / HBSC /
Kindermishandeling
mishandeld wordt.
bewerking
NJi
Paragraaf 3.3

Nabijheid van voorzieningen

Tabel 3.3.1

Fysieke afstand van
inwoner tot aanbod

Tabel 3.3.2

Jeugdigen in
jeugdhulp

Verhuisd voor
aanvang jeugdhulp

Verhuisd tijdens
jeugdhulp

Jeugdigen in
jeugdbescherming

Verhuisd voor
aanvang
jeugdbescherming

De gemiddelde fysieke afstand in meters van
inwoners tot (jeugd)hulpaanbod en speciaal
onderwijs.
Aantal jeugdigen met jeugdhulp in 2017 dat bij
aanvang van de jeugdhulp woont in de voor de
jeugdhulp verantwoordelijke gemeente ten opzichte
van het totale aantal jeugdigen met jeugdhulp in
2017.
Aantal jeugdigen met jeugdhulp in 2017 dat ooit
verhuisd is naar de gemeente en bij aanvang van de
hulp nog steeds woont in de voor de jeugdhulp
verantwoordelijke gemeente ten opzichte van het
totale aantal jeugdigen met jeugdhulp in 2017.
Aantal jeugdigen met jeugdhulp in 2017 dat tijdens
de jeugdhulp is verhuisd vanuit een andere
gemeente naar de voor jeugdhulp
verantwoordelijke gemeente ten opzichte van het
totale aantal jeugdigen met jeugdhulp in 2017.
Aantal jeugdigen met jeugdbescherming in 2017 dat
bij aanvang van de maatregel woont in de voor de
jeugdbescherming verantwoordelijke gemeente ten
opzichte van het totale aantal jeugdigen met
jeugdbescherming in 2017.
Aantal jeugdigen met jeugdbescherming in 2017 dat
ooit verhuisd is naar de gemeente en bij aanvang
van de maatregel nog steeds woont in de voor de
jeugdbescherming verantwoordelijke gemeente ten
opzichte van het totale aantal jeugdigen met
jeugdbescherming in 2017.
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KvK, DUO,
GGZ NL /
bewerking
NJi
Microdata
CBS /
bewerking
NJi
Microdata
CBS /
bewerking
NJi
Microdata
CBS /
bewerking
NJi
Microdata
CBS /
bewerking
NJi
Microdata
CBS /
bewerking
NJi

Verhuisd tijdens
jeugdbescherming

Woonachtige (V)SOleerlingen

Verhuisd naar
schoolgemeente

Verhuisd en in
jeugdzorg

Aantal jeugdigen met jeugdbescherming in 2017 dat
tijdens de jeugdbescherming is verhuisd vanuit een
andere gemeente naar de voor jeugdbescherming
verantwoordelijke gemeente ten opzichte van het
totale aantal jeugdigen met jeugdbescherming in
2017.
Aantal jeugdigen dat op 1 oktober 2017 in dezelfde
gemeente woonde als de (V)SO-vestigingsgemeente
ten opzichte van het totale aantal jeugdigen dat op
1 oktober 2017 stond ingeschreven met
hoofdinschrijving speciaal onderwijs of voortgezet
speciaal onderwijs.
Aantal jeugdigen dat is verhuisd naar de (V)SOvestigingsgemeente ten opzichte van het totale
aantal jeugdigen dat op 1 oktober 2017 stond
ingeschreven met hoofdinschrijving speciaal
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
Aantal jeugdigen dat is verhuisd naar de (V)SOvestigingsgemeente én in 2017 minimaal een vorm
van jeugdzorg heeft gehad ten opzichte van het
totale aantal jeugdigen dat op 1 oktober 2017 stond
ingeschreven met hoofdinschrijving speciaal
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
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bewerking
NJi
Microdata
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bewerking
NJi

Bijlage 6. Schattingsmethodieken
Jeugdzorggebruik
Het aantal kinderen dat verwacht zou worden gebruik te maken van jeugdhulp wordt berekend
op basis van een aantal sociaal-demografische kenmerken. Het regressiemodel is gemaakt met
kenmerken die over de gemeenten en ook op wijkniveau bekend en relevant zijn:
• het percentage leerlingen met een leerlingengewicht; (de onderwijsachterstandsscore
(DUO))
• het percentage niet-westerse allochtonen
• het percentage kinderen in één-oudergezinnen
• het percentage recreatief bodemgebruik
• het percentage kinderen in huishoudens met een laag inkomen
• de stedelijkheidsgraad
• de gewogen statusscore (SCP)
Kindermishandeling
In het rapport Kindermishandeling 2010 (Alink e.a.) is de omvang van kindermishandeling in
Nederland geschat op ongeveer 34 gevallen van kindermishandeling op iedere 1.000 kinderen
(ofwel 3,4%). In hetzelfde rapport zijn ook risicofactoren voor kindermishandeling geanalyseerd:
de auteurs hebben onderzocht hoe vaak de risicofactoren voorkomen in gezinnen waarin sprake
is geweest van kindermishandeling enerzijds en in gezinnen uit de algemene bevolking
anderzijds. De samenhang tussen een aantal risicofactoren is ook paarsgewijs onderzocht. Het
gaat hier om het percentage leerlingen met een leerlingengewicht; (de
onderwijsachterstandsscore (DUO)) en het percentage kinderen in éénoudergezinnen.
Problematiek (top 11 veel voorkomende problemen)
Aangezien niet alle gegevens op gemeentelijk niveau voorhanden waren, hebben we bij de
meeste indicatoren gebruik moeten maken van een methode waarmee de percentages geschat
werden. De meeste kenmerken werden geschat vanuit het onderzoek Health Behaviour in School
Children (HBSC). Dit onderzoek is weliswaar representatief voor de gehele Nederlandse
bevolking, maar is oorspronkelijk niet bedoeld om op provinciaal of gemeentelijk niveau
uitspraken te doen. Daarom is het verstandig de cijfers met enige voorzichtigheid te gebruiken.
De methode die gebruikt is werd ontwikkeld en toegepast door het NIVEL in hun Vraag en
Aanbod Analyse Monitor (VAAM). NIVEL ontwikkelde deze methode om de zorgvraag en
zorgvraagontwikkeling van eerstelijnszorg op wijkniveau te kunnen voorspellen.
Kort gezegd komt het er voor deze analyse op neer dat de HBSC-data geaggregeerd werden op
gemeenteniveau, de te klein vertegenwoordigde gemeenten eruit werden gehaald (met minder
dan 40 respondenten), en vervolgens werden gekoppeld aan kenmerken die vanuit andere
bronnen beschikbaar zijn op gemeenteniveau. Die andere bronnen zijn de jeugdmonitor van het
CBS en de website waarstaatjegemeente.nl.
Vervolgens werd met behulp van de HBSC-data een regressiemodel gemaakt om een indicator
statistisch te voorspellen. Voor lokale differentiatie van landelijke percentages werd eerst een
bijbehorende proxy bepaald in de HBSC-dataset; deze proxy werd als afhankelijke variabele
opgenomen in een model dat verschillen tussen gemeenten zo goed mogelijk beschrijft; de ratio
tussen landelijk gemiddelde en gemeentelijke voorspelling werd vervolgens toegepast op de
landelijk bekende percentages in de bijbehorende NJI-dossiers. Dit model wordt vervolgens
toegepast om de indicatoren op gemeente en regioniveau te voorspellen.
Meer informatie over de NIVEL-methode is te vinden op www.nivel.nl/vaam
Het een model is gemaakt met kenmerken die over de gemeenten lokaal bekend en relevant zijn:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het percentage leerlingen met een leerlinggewicht; (de onderwijsachterstandsscore
(DUO))
het percentage niet-westerse allochtonen
het percentage recreatief bodemgebruik
het percentage kinderen in één-oudergezinnen
het percentage kinderen in huishoudens met een laag inkomen
de stedelijkheidsgraad
de gewogen statusscore (SCP)
het percentage tienermoeders
het percentage werkloze jongeren van 15 t/m 22 jaar
het percentage inwoners dat geregistreerd is vanwege criminaliteit
het percentage zuigelingensterfte
het percentage in speciaal onderwijs
het percentage bijstandskinderen
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