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Groei jeugdzorg
Waarom doen steeds meer kinderen een beroep op jeugdzorg?
In deze infographic laat het Nederlands Jeugdinstituut zien wat
de drie hoofdoorzaken zijn en hoe we die kunnen aanpakken.

Groei jeugdzorg
� Jeugdbescherming
� Jeugdhulp
� Jeugd-ggz
� Jeugdreclassering

1989 2019

1 op de 27 kinderen en jongeren
kreeg jeugdzorg

1 op de 8 kinderen en jongeren
krijgt jeugdzorg

HOOFDOORZAKEN

� Gewone
obstakels worden
benaderd als een
probleem

� Veel aandacht
voor allerlei risico-
factoren

�  Beschermende
factoren blijven
onderbelicht

Maatschappelijke ontwikkelingen:Maatschappelijke ontwikkelingen:

Taken erbij voor:

2015 Transitie jeugdzorg
Overheveling jeugdzorg
naar gemeenten

GemeentenZorgaanbieders

� ombouw jeugdstelsel
� met minder geld
� gebrekkige sturingsmogelijkheden
� integraal en bovenlokaal samen-
    werken

Gevolg: het zorgstelsel raakt overbelast

Vergroot kans dat gezinnen die
niet zonder zorg kunnen op een
wachtlijst komen

Voor gewone opvoed- en opgroei-
vragen wordt steeds vaker een
beroep gedaan op jeugdzorg. De
hoge geluksnorm, de prestatiedruk
en het maakbaarheidsdenken
dragen daaraan bij

Meer echt-
scheidingen

Problematisch gebruik
sociale media

Prestatiedruk op scholen

Wat valt onder jeugdzorg

� groeiende zorgvraag
� ombouw zorgaanbod zo dicht
    mogelijk bij huis
� integraal en bovenlokaal samen-
    werken
� meer overhead door opdrachtgever-
    schap individuele gemeenten
� lagere tarieven
� geen investeringsruimte

Decentraliseren, vernieuwen en bezuinigen: een slechte combinatie
Resultaat: weinig investeringsruimte

Kennis-
ontwikkeling
in de sector
is relatief
jong

Professionals
kiezen veilig-
heidshalve te
vaak voor inzet
zorg

Bestaande
kennis wordt
te weinig
gebruikt

Resultaten
zorg zijn te
beperkt

Geen noemenswaardige toename van problemen, wel:

WAT DAN WEL?

Nieuwe structuurwijzigingen
leiden de aandacht afExtra geld alleen is niet voldoende

Investeer in de verbetering van de
vier kerningrediënten van het stelsel:

WAT NIET GAAT WERKEN MAAR ...

1 Een gedeelde visie op opgroeien en
opvoeden 3 Maak vernieuwing concreet met

aanpak belangrijkste maatschappelijke
vraagstukken2 Echte vernieuwing van het stelsel

Wat zijn belangrijke waarden in
het opgroeien van kinderen?

Wat is wel en
niet normaal?

Leggen we de geluks-
norm niet te hoog?

Wat houdt goed
opvoeden in?

Wat valt er eigenlijk onder preventie en jeugdzorg
en welk gedeelte wordt betaald uit publiek geld?

Waar moet het geld
naartoe gaan?

Wat mogen we verwachten
van preventie en jeugdzorg?

Intensieve hulp
met duurzame
effecten

Versterking van de basis (goed
pedagogisch klimaat in gezin,
buurt, kinderopvang, school)Versterking

van preventie

Verbetering
eerste lijn

4
kern-

ingrediënten

Samenhang is hierbij cruciaal. De vier ingrediënten zijn niet te scheiden

Samenwerking met onderwijs, kinderopvang en andere partijen binnen het
sociaal domein is onmisbaar

Focus op aanpak tien
veelvoorkomende vragen
en problemen van kinderen
en bijzondere groepen in
een gemeente. Bijvoorbeeld
schooluitval en gezinnen
met huiselijk geweld

Focus op de aanpak van concrete maatschappelijke vraagstukken,
door het vijfde ingrediënt. Vestig aandacht op:

Noodzakelijke inhoudelijke
kwaliteit

Beschikbare
kennis

Ontschot
werken

Een beter functionerend stelsel vraagt
om investeringen, namelijk: extra
middelen, een gemeenschappelijk plan
en tijd om dit te realiseren

Meer consensus in de samenleving − burgers, professionals, politiek −  over
hoe we willen dat onze kinderen opgroeien en wat dat vervolgens betekent
voor de inzet van jeugdzorg

Maatschappelijke vraagstukken verschillen
per gemeente


