
Zorg voor de jeugd in 2017
Jeugdigen in Nederland
Met de meeste jeugdigen in Nederland gaat het goed. Een klein deel van de jeugd 
in Nederland echter heeft ondersteuning nodig. In 2017 heeft 11,9%1 een vorm van 
jeugdhulp (inclusief PGB,2 GGZ en jeugdhulp voor jongeren met een beperking) 
en/of jeugdbescherming en/of jeugdreclassering ontvangen (419.580 jeugdigen). In 
2016 was dat nog 11,4%.
Jeugdigen in de leeftijdscategorie van 8 tot 12 jaar ontvangen verhoudingsgewijs de 
meeste ondersteuning: op 31 december 12% van hen. Van 12 tot 18 jaar was dat bijna 
10%, van 4 tot 8 jaar 5,5% en van alle 18-jarigen 5%. De oudsten van 19 jaar en ouder 
maken het minst gebruik van jeugdzorg: op 31 december was dat 1% van hen. Van 
de jongsten, van 0 tot 3 jaar, kreeg 1,5%  jeugdzorg.

Welke ondersteuning ontvangen jeugdigen?
Het grootste deel van de jeugdigen die ondersteuning krijgen, ontvangt vrijwillig 
jeugdhulp zonder verblijf: 82% in 2017 (339.065 jeugdigen). In 2016 was dat ook 82%. 
Een deel van de jeugdigen die ondersteuning ontvangen, wordt in het gedwongen 
kader begeleid door jeugdbescherming (dat is inclusief jeugdreclassering). In 2017 
ging het om 12% (48.135 jeugdigen): 1,3% minder jeugdigen dan in 2016. Driekwart 
van deze jeugdigen ontvangt naast jeugdbescherming ook jeugdhúlp: 44% met ver-
blijf en 30% zonder verblijf. In 2015 was het nog twee derde van de jeugdigen die 
naast jeugdbescherming jeugdhulp ontvingen.

Jeugdbescherming
Van de 48.135 jeugdigen die in 2017 werden begeleid door een gecertificeerde in-
stelling, kreeg 79% die begeleiding vanwege een kinderbeschermingsmaatregel. 
Voor 18% ging het om begeleiding in het kader van jeugdreclassering. Bij 3% van de 
jeugdigen was sprake van een zogenoemde dubbele maatregel: een kinderbescher-
mingsmaatregel én jeugdreclassering.
Een kinderbeschermingsmaatregel betreft een ondertoezichtstelling (72% in 2017) 
of een voogdijmaatregel (28% in 2017).

Jeugdhulp met verblijf
In 2017 hebben 46.158 jeugdigen jeugdhulp met verblijf ontvangen. In de afgelopen 
jaren is een duidelijke verschuiving zichtbaar van het aandeel pleegzorg naar het 
aandeel (residentieel) verblijf bij een zorgaanbieder. In 2015 was het aandeel (residen-
tieel) verblijf bij een zorgaanbieder nog 41%. Een jaar later was dat 45% en inmiddels 
gaat het om bijna de helft van het aantal jeugdigen dat verblijf ontvangt, namelijk 47%. 
Bijna hetzelfde percentage, namelijk 48% heeft in 2017 pleegzorg ontvangen. Vorig jaar 
was dat nog 49% en in 2015 was het 52%. Veel minder jeugdigen, namelijk 12%, maakten 
in 2017 gebruik van andersoortige gezinsgerichte jeugdhulp. Voor 6% van deze jeugdi-
gen betrof het gesloten jeugdzorg (Jeugdzorg plus en BOPZ). Het aantal van beide 
laatste categorieën is in de loop van de afgelopen twee jaren ongeveer gelijk gebleven.

zonder jeugdzorg

alleen jeugdhulp zonder verblijf

alleen jeugdbescherming ( JB)

pleegzorg

met jeugdzorg

alleen jeugdhulp met verblijf
(evt. i.c.m. ambulante jeugdhulp)

JB en JR

gezinsgericht

jeugdbescherming en/of
jeugdreclassering (incl. jeugdhulp)

JR en JH

gesloten plaatsing

alleen JR

(residentieel) verblijf bij
jeugdhulpaanbieder

JB en jeugdhulp ( JH)
JB en JH en jeugdreclassering (JR)

82%

12%

6%

12%

88%

16%

63%

10%
8%

3%
0,45%

12%

47%

48%

(De percentages zijn opgeteld 
hoger dan 100% omdat jeugdigen 
in één jaar meerdere zorgvormen 
na elkaar of tegelijkertijd hebben 
ontvangen.)

6%

1 Om een reëel beeld te krijgen van het deel van de jeugd dat een beroep doet op jeugdzorg zijn bij deze berekening 
de 18-jarigen en ouder niet meegeteld. Het is immers niet mogelijk voor alle 18-jarigen en ouder gebruik te maken 
van de Jeugdwet. Enkelen doen dat als verlenging van de jeugdhulp die ze tot hun 18e jaar ontvingen.
2 Omdat voor jeugdigen met een PGB geen aanvullende informatie beschikbaar is, zijn deze jeugdigen in de rest 
van de factsheet niet meegenomen.


