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Verblijf totaal 

 Ongeveer 700 jeugdigen ontvangen jeugdigen met verblijf

 Dat is 0,9% van de jeugdigen in HR 

 In 2018 was 17% van de uitgaven kosten voor verblijf 
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Pleegzorg 
Aantal jeugdigen met pleegzorg in Holland Rijnland

In totaal ontvingen zo'n 300 jeugdigen in 2018 
pleegzorg. Het overgrote deel betreft 
permanente pleegzorg. 

Aantal jeugdigen met pleegzorg naar leeftijd, inclusief 18+

Op dit moment is het aandeel 18-
plussers met pleegzorg in Holland 
Rijnland nog zeer laag, maar neemt 
waarschijnlijk toe in de komende jaren.
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Verblijf J&O

Aantal jeugdigen met verblijf bij een aanbieder jeugd en opvoedhulp

Aantal jeugdigen met verblijf bij een jeugd en opvoedhulp aanbieder naar leeftijd, inclusief 18+

In de tweede helft van 2018 
ontvangen ongeveer 160 jeugdigen: 
gezinshuiszorg, begeleid kamer 
wonen, zeer zware zorg in een 
driemilieuvoorziening en andere 
verblijfsvormen

Verblijf bij een aanbieder jeugd en 
opvoedhulp komt zelden voor 
onder de 12 jaar. Wel nam het 
aantal opnames van zeer jonge 
kinderen wat toe in 2018.

Presentator
Presentatienotities
Dit figuur geeft de inzet weer van verschillende vormen van hulp: gezinshuiszorg, begeleid kamer wonen, zeer zware zorg in een driemilieuvoorziening en andere verblijfsvormen welke aanbieders als Horizon, Cardea, Enver en Jeugdformaat aanbieden. Deze cijfers zijn niet nader uit te splitsen, omdat de aantallen dan te klein worden en herleidbaar kunnen zijn op casusniveau.Vooral GI’s en JGT’s leiden toe naar verblijf in een voorziening van jeugd- en opvoedhulpaanbieders. In de tweede helft van 2018 nam het aantal verwijzingen door de GI’s toe en van de JGT’s af. De cijfers rond verblijf bij aanbieders jeugd en opvoedhulp zijn volledig herzien ten opzichte van de eerste halfjaar rapportage. Een nadere analyse van de gegevens over verblijf bij jeugd- en opvoedhulpaanbieders wees uit dat het aantal jeugdigen in de vorige rapportage te hoog is weergegeven. Het is niet mogelijk met terugwerkende kracht de juiste gegevens te generen voor oudere jaren, waarbij waarschijnlijk ook een te hoog aantal is weergegeven..
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Verblijf VG 
90 jeugdigen verbleven in 2018 in een 
instelling. Zo'n 60% hiervan verblijft voor een 
langere aaneengesloten periode en de rest 
tijdens weekenden en vakanties. 

De meeste jeugdigen die gebruik maken van 
verblijf bij een VG-aanbieder zijn ouder dan 12. 

Bij de jongere jeugd onder de12 jaar, komt 
logeren vaker voor dan een permanent verblijf.

de 18-plussers verblijven allemaal permanent. 
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Verblijf GGZ

In de 2e helft van 2018 verbleven 64 
jeugdigen in een GGZ instelling 

De meeste jeugdigen die gebruik 
maken van verblijf GGZ bij een 
aanbieder zijn ouder dan 12. 
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Ontwikkelingen 
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Stelling 1

“ Jongeren met een (licht) 
verstandelijke beperking vragen om 
kleinschalige en duurzame vormen 
van gezinsgerichte opvang i.p.v. 
groepsgerichte vormen.” 
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Stelling 2

‘Haal het gevaar uit huis 
in plaats van het kind’
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