Zorg voor de jeugd in 2016
11%

Jeugdigen in Nederland
Met de meeste jeugdigen in Nederland gaat het goed. Slechts een klein deel van de
jeugdigen in Nederland heeft ondersteuning nodig. In 2016 heeft 11% een vorm van
jeugdhulp (inclusief GGZ en LVB) en/of jeugdbescherming en/of jeugdreclassering
ontvangen (391.660 jeugdigen). In 2015 was dat 10%.
Jeugdigen in de leeftijdscategorie van 8 tot 12 jaar ontvangen verhoudingsgewijs de
meeste ondersteuning. Op 31 december 2016 was dat 12%. Van 12 tot 18 jaar was dat
bijna 10% en van 4 tot 8 jaar 5%. De jongsten, van 0 tot 4 jaar, en de oudsten, vanaf
18 jaar, maken verhoudingsgewijs het minst gebruik van jeugdzorg: van beide groepen 1,8% op 31 december 2016.
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Welke ondersteuning ontvangen jeugdigen?
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Het grootste deel van de jeugdigen die ondersteuning krijgen, ontvangt vrijwillig
jeugdhulp zonder verblijf: 82% in 2016 (320.310 jeugdigen). In 2015 was dat 81%.
Een deel van de jeugdigen die ondersteuning ontvangen, wordt in het gedwongen
kader begeleid door jeugdbescherming (dat is inclusief jeugdreclassering). In 2016
ging het om 12% (48.685 jeugdigen): 5% minder jeugdigen dan in 2015. 71% van deze
jeugdigen ontving ook jeugdhulp: 43% met verblijf en 28% zonder verblijf.
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Van de 48.685 jeugdigen die in 2016 werden begeleid door een gecertificeerde instelling, kreeg bijna 80% die begeleiding vanwege een kinderbeschermingsmaatregel. Voor bijna 20% ging het om begeleiding in het kader van jeugdreclassering.
Bij een paar procent van de jeugdigen was sprake van een zogenoemde dubbele
maatregel: een kinderbeschermingsmaatregel én jeugdreclassering.
Een kinderbeschermingsmaatregel betreft een ondertoezichtstelling (73% in 2016)
of een voogdijmaatregel (27% in 2016).
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Jeugdhulp met verblijf
Van alle jeugdhulptrajecten 1 met verblijf in 2016 was 42% pleegzorg. 10% van de
trajecten betrof gezinsgerichte jeugdhulp (zoals geboden in gezinshuizen). Bij 42%
van de jeugdhulptrajecten ging het om (residentieel) verblijf bij een jeugdhulpaanbieder. Een klein deel van deze trajecten (6%) betrof een gesloten plaatsing (Jeugdzorg plus en BOPZ). Het totaal aantal trajecten jeugdhulp met verblijf steeg met 5%
ten opzichte van 2015. Het aantal pleegzorgtrajecten daalde met 6% en het aantal
(residentieel) verblijf nam toe met 17%.

1 De meeste informatie in deze factsheet heeft betrekking op unieke jeugdigen. Een unieke jeugdige kan echter in één jaar meerdere
trajecten ontvangen (na elkaar of tegelijkertijd). Een ondertoezichtstelling kan bijvoorbeeld gevolgd worden door een voogdijmaatregel.
Dit geldt ook voor het type verblijf. Residentieel verblijf kan bijvoorbeeld gevolgd worden door pleegzorg. In het onderste diagram worden
daarom trajecten weergegeven.

