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Bent u werkzaam bij een gemeente, een jeugdhulpaanbieder of een uitvoerder van jeugdbescherming en jeugdreclassering? 
En wilt u meer weten over de landelijke dataset met beleidsinformatie? Dan is deze factsheet voor u.

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden en vanaf deze datum zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdveld. 
Daarom is het belangrijk dat gemeenten beschikken over kwalitatief goede beleidsinformatie, over het jeugdhulpgebruik en de inzet 
van jeugdbescherming en jeugdreclassering in hun gemeente. Om dit te realiseren is een landelijke dataset voor de beleidsinformatie 
jeugd opgesteld.

Waarom een landelijke dataset?

Gemeenten, VWS en VenJ hebben behoefte aan beleidsinformatie 
over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en 
jeugdreclassering. Als al deze partijen de beleidsinformatie 
afzonderlijk inzichtelijk zouden maken, brengt dit hoge kosten 
met zich mee. Om deze kosten en de administratieve lasten zo 
laag mogelijk te houden, wordt landelijk een set gegevens 
verzameld en als beleidsinformatie ontsloten. Daarnaast is van 
belang dat alle betrokken partijen werken met eenduidige 
definities. Dit verhoogt de kwaliteit van de beleidsinformatie en 
maakt het mogelijk om op gemeenteniveau, regionaal en landelijk 
vergelijkingen te maken.

Over de landelijke dataset beleidsinformatie 
jeugd

De VNG, VWS en VenJ hebben met de brancheorganisaties van de 
jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen een landelijke 
dataset voor de beleidsinformatie jeugd uitgewerkt. Deze dataset 
is opgenomen in het Besluit Jeugdwet. Vanaf 1 januari 2015 zijn 
alle jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen die in 
opdracht van gemeenten jeugdhulp, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering leveren, verplicht om deze gegeven bij het 
CBS aan te leveren.
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De inhoud van de landelijke dataset

Hieronder kunt u lezen welke informatie respectievelijk de 
jeugdhulpaanbieders en de gecertificeerde instellingen bij het 
CBS aanleveren

Jeugdhulpaanbieders

Per jeugdige:
BSN
geboortedatum
geslacht
postcode
type ingezette jeugdhulp
startdatum jeugdhulp
einddatum jeugdhulp
verwijzer
wijze van afsluiten jeugdhulp

Gecertificeerde instellingen

Per jeugdige:
BSN
geboortedatum
geslacht
postcode
type maatregel
startdatum maatregel
einddatum maatregel
datum uitspraak
datum eerste contact
datum overgedragen/overgedragen gekregen
reden beëindiging maatregel
inzet erkende interventie ja/nee

Wat kunnen gemeenten straks met deze 
gegevens?

De gegevens die de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde 
instellingen aanleveren verwerkt het CBS tot statistieken en 
rapportages. Het CBS publiceert de statistieken en rapportages op 
StatLine, de elektronische databank van het CBS. Dit maakt het 
voor gemeenten, maar ook voor VWS en VenJ, mogelijk om de 
voor hen relevante beleidsinformatie in tabellen en grafieken 
samen te stellen. De beleidsinformatie komt ook beschikbaar via 
de Landelijke Jeugdmonitor en via de Gemeentelijke Monitor 
Sociaal Domein. De gegevens worden zo veel mogelijk op 
gemeentelijk niveau gepubliceerd. De tabellen gaan niet alleen 
over aantallen trajecten en jeugdigen naar hulpvorm, maar ook 
over allerhande kenmerken van de jeugdigen en de trajecten, zoals 
de duur, de verwijzer en de reden van de beëindiging. Daarnaast  
komt er een tabel met gegevens op wijkniveau. Op deze manier 
kunnen gemeenten wijken met elkaar vergelijken. Bijna alle 
gegevens kunnen met elkaar worden gekruist, dus bijvoorbeeld 
verwijzer en duur van de hulpverlening. De enige regel die geldt is 
dat de gepubliceerde gegevens niet te herleiden zijn tot personen 
of instellingen. 

Eenheid van taal 

De definities van de gegevens van de landelijke dataset zijn 
vastgelegd in een informatieprotocol. In dit protocol staat onder 
andere welke definities per type jeugdhulp of maatregel worden 
gehanteerd. Ook is gespecificeerd welke opties onderscheiden 
worden bij bijvoorbeeld een verwijzing voor jeugdhulp of de 
beëindiging van een maatregel. Op deze manier wordt voorzien in 
‘eenheid van taal’. In het informatieprotocol staat ook hoe 
jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen hun gegevens 
over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en 
jeugdreclassering bij het CBS moeten aanleveren, op welk 
moment en welke technische eisen hiervoor gelden.

Voor meer informatie
www.waarstaatjegemeente.nl
http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/

www.waarstaatjegemeente.nl
http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/
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