
Factsheet

Omgaan met gegevens Jeugd 

Sinds de invoering van de decentralisaties zijn 388 
gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van de 
jeugdhulp. Voorheen lag deze verantwoordelijkheid 
versnipperd bij de provincies, zorgverzekeraars en 
zorgkantoren. Gemeenten hebben de beleidsvrijheid 
om zonder vooraf vastgestelde definities, registraties 
in te kopen, waardoor is besloten om data over 
jeugdhulp uit te vragen bij de aanbieder en die 
meervoudig te gebruiken in plaats van een getrapte 
informatievoorziening van instelling, financier 
(gemeente) naar het Rijk. 

Vanuit deze gedachte wordt door het CBS data 
verzameld over unieke cliënten. Het doel van de 
Jeugdwet is namelijk dat meer wordt ingezet op 
lichte vormen van jeugdhulp leidt tot minder gebruik 
van zware vormen van jeugdhulp. Dat moet gevolgd 
kunnen worden. 

Voor Jeugdhulpaanbieders en Gecertificeerde 
instellingen leidt dat tot de volgende uitvraag1: zie 
tabel volgende kolom.

De gegevens die het CBS van de aanbieders 
ontvangt worden ontsloten via:
• StatLine tabellen: http://statline.cbs.nl/StatWeb/

dome/?LA=nl&TH=83221

1 Voor Veilig Thuis geldt een andere uitvraag. 

• Landelijke jeugdmonitor (benchmark en
rapportages: http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/
indicatoren/publicaties/2016/rapportages-
jeugdhulp-en-jeugdreclassering-1e-helft-2016/)

• Gemeentelijke monitor sociaal domein: https://
www.kinggemeenten.nl/secties/gemeentelijke-
monitor-sociaal-domein/gemeentelijke-monitor-
sociaal-domein-het-kort

• Waar staat je gemeente: www.
waarstaatjegemeente.nl

• Dashboard VNG (Zorglandschap): https://vng.nl/
onderwerpenindex/jeugd/zorglandschap-
specialistische-jeugdhulp/nieuws/dashboard-
geeft-inzicht-in-jeugdhulptrajecten-per-
jeugdregio

Daarnaast levert het CBS een spiegelrapportage aan 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/dome/?LA=nl&TH=83221
http://statline.cbs.nl/StatWeb/dome/?LA=nl&TH=83221
http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/indicatoren/publicaties/2016/rapportages-jeugdhulp-en-jeugdreclassering-1e-helft-2016/
http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/indicatoren/publicaties/2016/rapportages-jeugdhulp-en-jeugdreclassering-1e-helft-2016/
http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/indicatoren/publicaties/2016/rapportages-jeugdhulp-en-jeugdreclassering-1e-helft-2016/
http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/indicatoren/publicaties/2016/rapportages-jeugdhulp-en-jeugdreclassering-1e-helft-2016/
https://www.kinggemeenten.nl/secties/gemeentelijke-monitor-sociaal-domein/gemeentelijke-monitor-sociaal-domein-het-kort
https://www.kinggemeenten.nl/secties/gemeentelijke-monitor-sociaal-domein/gemeentelijke-monitor-sociaal-domein-het-kort
https://www.kinggemeenten.nl/secties/gemeentelijke-monitor-sociaal-domein/gemeentelijke-monitor-sociaal-domein-het-kort
https://www.kinggemeenten.nl/secties/gemeentelijke-monitor-sociaal-domein/gemeentelijke-monitor-sociaal-domein-het-kort
http://www.waarstaatjegemeente.nl
http://www.waarstaatjegemeente.nl
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/zorglandschap-specialistische-jeugdhulp/nieuws/dashboard-geeft-inzicht-in-jeugdhulptrajecten-per-jeugdregio
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/zorglandschap-specialistische-jeugdhulp/nieuws/dashboard-geeft-inzicht-in-jeugdhulptrajecten-per-jeugdregio
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/zorglandschap-specialistische-jeugdhulp/nieuws/dashboard-geeft-inzicht-in-jeugdhulptrajecten-per-jeugdregio
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/zorglandschap-specialistische-jeugdhulp/nieuws/dashboard-geeft-inzicht-in-jeugdhulptrajecten-per-jeugdregio
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/zorglandschap-specialistische-jeugdhulp/nieuws/dashboard-geeft-inzicht-in-jeugdhulptrajecten-per-jeugdregio


   

aanbieders op basis van de door hun geleverde 
informatie. De aanbieder kan als eigenaar van deze 
gegevens de informatie leveren aan gemeenten. Het 
doel van de spiegelrapportage is om de administra-
tieve lasten van aanbieders te verminderen doordat 
gemeenten beter in hun informatiebehoefte worden 
voorzien.
 
De CBS gegevens worden voorts gebruikt voor:
• een benchmark die zicht geeft op het gebruik 

van jeugdhulp, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering op landelijk en gemeentelijk 
niveau, gebaseerd op gegevens uit de landelijke 
dataset;

• verdiepend nader onderzoek naar opvallende 
verschillen tussen gemeenten en de achtergrond 
daarvan;

• leren van de inzichten uit onder andere het nader 
onderzoek en waar nodig het bijstellen/wijzigen 
van het beleid (en de uitvoering).

Momenteel wordt er naast bovengenoemde dataset 
ook gewerkt aan outcome criteria, om zo onder 
meer cliënttevredenheid en ervaren verminderde 
problematiek inzichtelijk te maken. Deze informatie 
wordt op vrijwillige basis aangeleverd. En gemeen-
ten, jeugdzorgregio’s en brancheverenigingen 
hebben een aanjaagfunctie. Als gemeente kun je 
namelijk vragen aan de aanbieder om de gegevens 
in te vullen. Wel is om administratieve lasten te 
beperken aan te bevelen om niet naast de dataset 
ook nog aanvullende informatie uit te vragen. De 
dataset wordt in opdracht van de VNG door CBS en 
NJI ontwikkeld. 

De geharmoniseerde set is te downloaden van www.
nij.nl > dossier Monitoring:
1. Uitval van cliënten;
2. Tevredenheid van cliënten over het nut/effect van 

de jeugdhulp;

3. Doelrealisatie van de hulp, uitgesplitst naar: 
1. De mate waarin cliënten zonder hulp verder 

kunnen;
2. De mate waarin er na beëindiging geen nieuwe 

start jeugdhulp plaatsvindt. 
En in geval van een individuele voorziening 
(‘niet-vrij toegankelijke jeugdhulp’) ook:

3. De mate waarin problemen verminderd zijn en/
of zelfredzaamheid/participatie is verhoogd;

4. De mate waarin overeengekomen doelen 
gerealiseerd zijn. 

De beoogde producten van de outcome criteria zijn:
• Spiegelrapport
• Microdatabestand voor (wetenschappelijk) 

onderzoek
• Rapportage op geaggregeerd niveau (bv 

branche)

Wat als je meer wilt doen met de CBS gegevens? Je 
kan zelf onderzoek doen op basis van de openbare 
gegevens of een gemachtigde instelling de opdracht 
geven of het CBS onderzoek laten doen. Een 
gemachtigde instelling heeft toegang tot het 
beveiligde systeem, voorwaarde dat het primaire 
doel onderzoek doen is en dat de resultaten open-
baar worden gemaakt. Als een onderzoek door het 
CBS wordt uitgevoerd dan is dat op basis van vaste 
uurtarieven. Alle databestanden van het CBS zijn te 
combineren, ook eigen databestanden kunnen 
worden gekoppeld. Hier is meer informatie te 
vinden: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/
maatwerk-en-microdata/onderzoek-op-maat. 
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