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Waarom de Limburgse Jeugdmonitor? 

 

In 2010 gebrek aan 1 overzichtelijke website waar gemeenten en 

andere belangstellenden cijfers kunnen vinden over onze jeugd 

 

 Gezins- en thuissituatie 

 School 

 Werk 

 Zorg 

 Vrije tijd 

 



Waarom de Limburgse Jeugdmonitor? 

 

Doelstelling 

 

 Het verbeteren van de informatiepositie 

 Het aanreiken van analyses (informatie voor beleid) 

 Anticiperen op de wijzigingen in het jeugdzorgstelsel 

 

Uitgangspunten 

 

 Focus op effectiviteit van beleid 

 Aansluiten bij bestaande bronnen 

 Uniforme definities 



Waar stuur je op? 

Jeugdige en 
ouders

De jeugdige en zijn of haar 
ouders worden omringd door 
voorzieningen die bijdragen 

aan groei en ontwikkeling zoals 
school, kinderopvang, 

jeugdgezondheidszorg en 
sportverenigingen

Advies en 
beoordeling

Verzameling van 
hulpprogramma’s 
beschikbaar voor 
jeugdigen en hun 

ouders, zowel 
vanuit het ‘lokale’ 

als vanuit de 
jeugdzorg

Signaleren Beoordelen Interveniëren



De opdracht voor gemeenten (en provincie) 

Ontwikkeling & 
ontplooiing

Ondersteuning 
bij (dreigende) 

problemen

Ondersteuning 
bij ernstige 
problemen

• stimuleren

• faciliteren

• informatie & advies

• signaleren

• toeleiden naar hulp

• lichtpedagogische hulp

• coördinatie van zorg

• indicatiestelling

• intensieve hulpverlening

• vrijwillig of gedwongen



Wat laat de Provinciale jeugdmonitor 

zien ? 

 

 

Algemeen Aantal jeugdigen 

  Prognoses 

  Etnische herkomst 

  Gezinssituatie 

  Leefsituatie 

Ontwikkeling en ontplooiing Kans op armoede 

  Echtscheidingen 

  Onderwijsdeelname 

  Gewichten leerlingen 

  Geslaagden 

  Werk en uitkering 

  Gezondheid 

  Handicap 

Ondersteuning bij dreigende 

problemen 

Verwijsindex 

Schoolverzuim 

  VSV 

  Zorgadviesteams 

  Jeugdwerkloosheid 

  AMW 

  MEE 

  HALT 

Ondersteuning bij ernstige 

problemen 

VTO's  (raadsmelding)(RvdK) 

Gezag en Omgang (RvdK) 

  Strafonderzoeken (RvdK) 

  Onderzoeken AMK 

  Jeugdige verdachten 

  Casuistiek veiligheidshuis 

  Instroom jeugdreclassering 

  Nieuw clienttraject 

  Nieuwe aanspraken 

  In traject geindiceerde jeugdzorg 

  Instroom jeugdbescherming 

  Cijfers verdeelmodel Jeugdwet 



Dilemma 

 

        of 

Cijfers           het verhaal achter de cijfers
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Dilemma 

De Cijfers      

  

 

 

 

 



Jeugd en opvoedhulp 

 

 



Jeugd en opvoedhulp 

 

 



Jeugd en opvoedhulp 

 

 



Risicofactoren voor zorggebruik 

 

 Geslacht (verhoogd risico bij jongens) 

 

 Gezinssituatie (verhoogd risico bij eenoudergezinnen) 

 

 Etniciteit (verhoogd risico bij niet westerse –allochtone afkomst) 

 

 Inkomenspositie ouders 

 

 Opleidingsniveau jeugdigen 

 

 
Onderzoek Sociaal Cultureel Planbureau 2007 en 2009 



Gezissituatie (verhoogd risico bij eenoudergezinnen 

 

 Het aantal éénoudergezinnen in Limburg is de afgelopen jaren gestegen 

 

 Duidelijke verschil tussen Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg.  

 

 De regio Parkstad hoogste percentage eenoudergezinnen (19,7% in 2012)  

 

 Noordelijk Noord-Limburg en de Westelijke Mijnstreek laagste percentage 

(minder dan 13% in 2012).  

 

 De stijgende trend geldt voor alle regio’s.  

 



Gezinssituatie (verhoogd risico bij eenoudergezinnen 



Gezinssituatie (verhoogd risico bij eenoudergezinnen) 



Inkomenspositie ouders 

 6% van de Limburgse kinderen in een gezin met een uitkering 

 

 Stijging verklaard door de economische situatie  

 

 Duidelijke verschillen tussen de regio’s 

 

 De regio Noordelijk Noord-Limburg laagste percentage kinderen in 

een uitkeringsgezin (3% in 2010)  

 

 Regio Parkstad het hoogste percentage met (9% in 2009) 

 

 Stijging in Zuid-Limburg groter dan in Noord- en Midden-Limburg. 



Inkomenspositie ouders 



Inkomenspositie ouders 



Opleidingsniveau jeugdigen 

 Opleidingsniveau in Zuid Limburg hoger 

 

 Meer jongeren met VWO diploma 

 

 Minder jongeren met WW uitkering 

 

 Daling jeugdwerkloosheid 



Opleidingsniveau jeugdigen 



Opleidingsniveau jeugdigen 



Dilemma 

     Het verhaal  

     achter De Cijfers

      

  

 

 

 

 



Waar stuur je op? 

Jeugdige en  
ouders 

Signaleren Beoordelen Interveniëren Effect meten 

Verzameling van 
hulpprogramma’s 
beschikbaar voor 
jeugdigen en hun 
ouders, zowel vanuit  
het “lokale”als vanuit  
de jeugdzorg 

Advies en 
beoordeling 

Welke effecten 
zijn meetbaar, 
wat bereiken we 
met de zorg en 
hulpverlening ? 

De jeugdige en zijn of haar 
ouders worden omringd door 
voorzieningen die bijdragen 
aan groei en ontwikkeling, 
zoals school, kinderopvang. 
Jeugdgezondheidszorg en 
(sport)verenigingen 



Wat zijn de witte vlekken ? 

 Beperkte gegevens over toegang tot zorg 

  - Slechte registraties 

  - Geen uniforme definities 

  - Grote diversiteit in interventies en programma's 

 

 Gegevens over jonge kinderen ontbreken 

 

 Gegevens GGZ beperkt (oud en verschillende definities) 

 

 Outcome gegevens ontbreken 



Praktische lessen 

 

 Het gaat steeds beter met de uitvraag van gegevens, voorbeelden 

daarvan zijn cijfers van MEE, AMW, Halt, Veiligheidshuis en RvdK 

 

 Cijfers van onderdelen die nu al onder verantwoordelijkheid van de 

gemeente vallen zijn moeilijk uit te vragen, zoals leerplicht, VIR, ZAT 

en CJG. 

 

 “Allergie” voor registratie en monitoring 



Aanbevelingen  1 

1. Maak werk van uniforme beleidsinformatie met uniforme definities 

  

2. Verbeter de uitvraag van   

 meer complete cijfers over inzet preventieve hulp en lichte opvoed- 

en opgroei ondersteuning, 

 cijfers uit signalerende functies zoals JGZ, VIR, ZAT, CJG en 

leerplicht in primair onderwijs 

 

3. Kies voor een duidelijke presentatie d.m.v. website en  

    trendrapportages 

 



Aanbevelingen 2 

 

4. In de toekomst meer aandacht voor kwaliteit en effect van 

    hulp- en dienstverlening; outcome 

 

5. Investeer in verdiepend onderzoek naar verschillen in zorggebruik op      

    diverse niveaus 

 



Hebben we nu een antwoord ? 

 

1. Bieden de huidige registraties voldoende houvast om de 

gedecentraliseerde zorg voor jeugd vanaf 2015 goed te volgen ? 

 

2. Kunnen we de doelstelling één gezin, één plan voldoende bewaken 

en bevorderen ? 

 

3. Kunnen gemeenten op basis van de beleidsinformatie hun 

(lokale)jeugdbeleid vorm geven en weten ze hoe doelmatig dit 

beleid is ? 


