Cumulaties
in de jeugdhulp

Cumulaties in de jeugdhulp

Klarita Sadiraj
Michiel Ras
Evert Pommer

Sociaal en Cultureel Planbureau
Den Haag, mei 2016

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1973.
Het Bureau heeft tot taak:
a
wetenschappelijke verkenningen te verrichten met het doel te komen tot een samenhangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn hier te lande en van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen;
b
bij te dragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoelen, benevens het aangeven van voor- en
nadelen van de verschillende wegen om deze doeleinden te bereiken;
c
informatie te verwerven met betrekking tot de uitvoering van interdepartementaal beleid op het
gebied van sociaal en cultureel welzijn, teneinde de evaluatie van deze uitvoering mogelijk te maken.
Het scp verricht deze taken in het bijzonder bij problemen die het beleid van meer dan
één departement raken.
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is als coördinerend minister voor het sociaal en cultureel
welzijn verantwoordelijk voor het door het scp te voeren beleid. Over de hoofdzaken hiervan heeft hij/zij
overleg met de minister van Algemene Zaken; van Veiligheid en Justitie; van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; van Financiën; van Infrastructuur en Milieu; van Economische Zaken; en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

© Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2016
scp-publicatie 2016-12
Opmaak binnenwerk: Textcetera, Den Haag
Figuren: Mantext, Moerkapelle
Omslagontwerp: bureau Stijlzorg, Utrecht
isbn 978 90 377 0790 8
nur 740
Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van
artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de
Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 kb Hoofddorp, www.repro-recht.nl). Voor het overnemen van (een)
gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (art. 16 Auteurswet 1912)
kan men zich wenden tot de Stichting pro (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus
3060, 2130 kb Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
Sociaal en Cultureel Planbureau
Rijnstraat 50
2515 xp Den Haag
(070) 340 70 00
www.scp.nl
info@scp.nl
De auteurs van scp-publicaties zijn per e-mail te benaderen via de website. Daar kunt u zich ook kosteloos
abonneren op elektronische attendering bij het verschijnen van nieuwe uitgaven.

Inhoud

Voorwoord
Samenvatting
1
Cumulatie nader onderzocht
1.1 Achtergrond
1.2 De mogelijke rol van cumulatie
1.3 Onderzoeksvraag
Noten
2
Aanpak
2.1 Gegevens
2.2 Criteria
2.3 Analysemodel
Noten
3
Kosten in het huidige verklaringsmodel
3.1 Kosten per kind
3.2 Cumulatietermen
3.3 Kosten per kind en samenloop van risicokenmerken
Noten
4
Kosten en cumulatie
4.1 Uitgevoerde analyses
4.2 Algemene cumulatie
4.3 Specifieke cumulatie
4.4 Specifieke cumulatie zonder opleiding
4.5 Uitkomsten naar gemeentegrootte
4.6 Gevoeligheidsanalyses
Noten
5
Slotbeschouwing
Bijlage A
Bijlage B
Literatuur
Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau

3

4
5
11
11
12
13
14
15
15
16
17
17
19
20
21
23
25
27
27
27
29
37
44
45
45
48
50
53
55
56
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Voorwoord
Vanaf 2015 wordt de jeugdhulp geregeld door de gemeenten. De verdeling van rijksbudgetten voor gemeentelijke taken gebeurt op basis van objectieve verdeelmodellen.
Het model voor de jeughulp verdeelt de middelen op basis van kenmerken van gemeenten
die indicatief zijn voor de jeugdhulpkosten in die gemeenten. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) heeft een lange traditie in onderzoek naar risicokenmerken die de behoefte
aan, de vraag naar en het gebruik van jeugdhulp beïnvloeden. scp-rapportages als Terecht in
de jeugdzorg (Bot et al. 2013) en Groeit de jeugdzorg door? (Sadiraj et al. 2013) geven een overzicht van deze risicokenmerken. In 2014 publiceerde het scp het verklaringsmodel Kostenverschillen in de jeugdzorg (Ras et al. 2014) als opstap naar het verdeelmodel voor gemeenten.
Dit verdeelmodel werd in 2014 ontwikkeld door onderzoeksbureau Cebeon. In reactie
hierop kwamen er vragen over de mogelijke rol van cumulatie in het verdeelmodel.
Met cumulatie wordt gedoeld op een mogelijk effect van een combinatie van risicokenmerken. Deze zou een groter of kleiner effect kunnen hebben op de kosten van jeugdhulp dan de afzonderlijke risicokenmerken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (vws) heeft het scp verzocht de mogelijke rol van cumulatie te bestuderen.
Hiervan wordt in dit rapport verslag gedaan.
Bij het opstellen van deze analyses is gebruik gemaakt van de integrale gegevens van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) voor alle kinderen tot 18 jaar in 2012, met uitzondering van kinderen met een geldende voogdijmaatregel. Graag bedank ik het cbs voor het
beschikbaar stellen van deze gegevens. Verder gaat dank uit naar Coen van Rij en John van
Leerdam (Cebeon), en naar Ronnie den Os van het ministerie van vws, voor hun constructieve commentaar.
Prof. dr. Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting
In 2015 is de jeugdhulp overgegaan naar de gemeenten. Vanaf dat moment verzorgen zij
onder meer de zorg die vroeger viel onder provinciale jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met (lichte) beperkingen. Met de decentralisatie van deze taken
van het rijk naar lagere overheden verschoof niet alleen het taakveld, maar ook de bijbehorende financiering. De verdeling van rijksbudgetten voor gemeentelijke taken gebeurt
op basis van objectieve verdeelmodellen. Voor de jeugdhulp is een verdeelmodel opgesteld dat is opgenomen in de meicirculaire van het gemeentefonds (Cebeon 2014). Niet alle
jeugdhulp is in het verdeelmodel opgenomen. Zo betreft ongeveer 14% van de kosten van
de jeugdhulp voogdij en zorg voor 18-plussers; deze kosten blijven buiten het verdeelmodel, omdat de gemeenten hier weinig invloed op hebben.
Het model verdeelt de middelen op basis van kenmerken van gemeenten die indicatief zijn
voor de jeugdhulpkosten in die gemeenten (risicokenmerken). Naast het aantal kinderen in
elke gemeente spelen ook factoren als het aantal eenoudergezinnen, psychische gezondheid van de ouders en het aantal uitkeringsontvangers een rol. Het gemiddelde inkomen in
een gemeente is als een beschermende factor opgenomen: bij een hoger gemiddeld inkomen dalen de gemiddelde kosten voor jeugdhulp.
Aanleiding
Hoewel het verdeelmodel de kostenverschillen tussen gemeenten vrij goed verklaart, is er
discussie over de precieze invulling ervan. Een van de punten waar vragen over zijn gesteld,
is de zogenoemde cumulatieproblematiek. Hiermee wordt gedoeld op de mogelijkheid dat
de combinatie van risicokenmerken een groter of kleiner effect heeft op de kosten van
jeugdhulp dan de risicokenmerken afzonderlijk. De cumulatieproblematiek is onder meer
aan de orde gesteld door de Raad voor de financiële verhoudingen (Raad voor Financiele
Verhoudingen 2015) in zijn advies over het verdeelmodel voor de jeugdhulp. Ook gemeenten stellen regelmatig de vraag of er in het verdeelmodel voor de jeugdhulp wel voldoende
rekening wordt gehouden met de cumulatieproblematiek.
Cumulatie-effecten lijken aannemelijk, als we uitgaan van drempeltheorieën. Deze houden
in dat als meerdere gedraggerelateerde of sociaaleconomische risicofactoren gelijktijdig
optreden, een probleem soms niet meer goed beheersbaar wordt, waardoor er een crisissituatie ontstaat. Er wordt dan een drempel van draagkracht overschreden. Aldus kan de
problematiek in een gezin onbeheersbaar worden wanneer meerdere risicokenmerken
tegelijk optreden. Aan de andere kant kunnen beschermende factoren verlichting bieden,
wat per risicokenmerk verschillend kan uitpakken. Het Sociaal en Cultureel Planbureau
(scp) heeft tot nu toe geen empirische onderbouwing kunnen vinden voor het bestaan van
deze effecten bij de gemeentelijke kosten van jeugdhulp. Ook een studie in de stadsregio
Rotterdam en omgeving (Gemeente Rotterdam 2013) vond hiervoor geen aanwijzingen.
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Via het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) is een gegevensbestand over alle 3,4 miljoen kinderen in Nederland beschikbaar gekomen met geanonimiseerde informatie over
zorggebruik en achtergrondkenmerken in 2012. Dergelijke integrale informatie was niet
eerder beschikbaar en maakt een integrale cumulatieanalyse mogelijk.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) heeft het scp verzocht de
effecten van cumulatie te bestuderen. Het scp verzorgt niet het verdeelmodel, dat de feitelijke verdeling van middelen regelt, maar ontwikkelt het achterliggende verklaringsmodel.
Het verklaringsmodel zelf is niet geschikt om middelen te verdelen, omdat het niet voldoet
aan de eisen van het gemeentefonds. Deze eisen betreffen onder meer actualiteit, openbaarheid en stabiliteit van de gegevens en de wens om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de
bestaande maatstaven die voldoen aan de criteria van het gemeentefonds. Een van deze
criteria is dat aanbodgerelateerde factoren worden uitgesloten. Het verklaringsmodel is
bedoeld om aan te geven welke invloeden van risicokenmerken en van cumulatie van deze
kenmerken aantoonbaar zijn, voortvloeiend uit de theorie en de empirische wetenschap.
We bestuderen de effecten van cumulatie binnen het verklaringsmodel. Daarnaast zullen
we kort ingaan op de mogelijke betekenis voor het verdeelmodel.
De centrale vraag in dit onderzoek luidt:
Heeft de cumulatie van risicokenmerken een aantoonbaar effect op de gemeentelijke verschillen in de
kosten van jeugdhulp?
Gegevens en doelgroep
Voor dit onderzoek maken we gebruik van integrale cbs-gegevens voor alle kinderen tot
18 jaar in 2012. Deze gegevens, aangevuld met de kosten per kind, vormen de basis voor
het verklaringsmodel en het verdeelmodel. Het betreft alle individuele gebruikers en nietgebruikers van jeugdhulp, hun zorgkosten, en de kenmerken van de kinderen en hun
ouders die het risico op het gebruik en dus op kosten van jeugdhulp verhogen (risicofactoren) of juist verlagen (beschermende factoren). De gegevens betreffen alle
415 gemeenten in 2012.
In de Jeugdwet is een regeling opgenomen die vaststelt voor welke kinderen elke
gemeente verantwoordelijk is, het zogenaamde woonplaatsbeginsel. Dit is met name van
belang bij co-ouderschap en voogdij. Met de beschikbare informatie kon dit woonplaatsbeginsel goed worden gereproduceerd.
In de analyses is de groep kinderen die in dat jaar een geldige voogdijmaatregel hadden
buiten beschouwing gelaten. Deze groep valt, net als jeugdhulpgebruikers van 18 jaar of
ouder, niet onder het objectieve verdeelmodel. Zij worden op historische basis vergoed.
Aanpak
We bouwen met het huidige rapport voort op het eerder ontwikkelde verklaringsmodel
(Ras et al. 2014). Daarin bleken de gemiddelde gemeentelijke jeugdhulpkosten per kind
goed te verklaren. De kosten bleken hoger te zijn wanneer in een gemeente meer kinderen
6
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voorkwamen met de risicokenmerken ‘kind volgt lage opleiding’, ‘kind ten minste één jaar
in armoede’, ‘kind in een eenoudergezin’, ‘kind van recent gescheiden ouders’ en ‘kind met
ouder(s) met psychische medicijnen'. Verder hebben de gemeenten die een hoog aandeel
ontvangers van een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben, hogere
jeugdzorgkosten. Een kostenverlagend effect bleek uit te gaan van het kenmerk ‘kind met
ouder(s) uit Turkije’, van het aandeel volwassenen met een laag opleidingsniveau en het
aandeel hoge inkomens. De registratiegegevens waarmee we in dit rapport werken, wijken
hier op sommige onderdelen iets van af, maar dit maakt voor de conclusies niet uit.
We gaan in de analyses steeds uit van de gemiddelde kosten per kind, ongeacht of het een
gebruiker of niet–gebruiker betreft. Hogere gemiddelde kosten per kind kunnen duiden op
een groter aandeel gebruikers en/of hogere kosten per gebruiker. Dit onderscheid maken
we niet, omdat het model anders ingewikkelder zou worden. Dan zouden immers zowel
het gebruik van zorg als de kosten per gebruiker apart gemodelleerd moeten worden.
In een gevoeligheidsanalyse laten we zien dat de conclusies van ons onderzoek niet veranderen bij het toepassen van een model dat ook rekening houdt met de kans op zorg, het
grote aantal kinderen zonder zorg en de scheefheid van de zorgkosten.
Noodzaak van ondersteunende analyses op kindniveau
Omdat het doel van de analyse is om het verband vast te stellen tussen kosten en risicokenmerken (incl. cumulatie) op gemeenteniveau, lijkt het logisch alleen analyses op
gemeenteniveau uit te voeren. Maar op die manier krijgen we geen uitsluitsel over
cumulatie: de risicokenmerken en de cumulatie van risicokenmerken op gemeentelijk
niveau hangen zo sterk met elkaar samen, dat de verschillende effecten niet van elkaar zijn
te onderscheiden. Bovendien zijn er tientallen cumulatiecombinaties te construeren;
gezien het geringe aantal eenheden (ca. 400 gemeenten) zijn die aantallen niet goed te
analyseren. Om toch cumulatie-effecten in beeld te brengen, hebben we gebruik gemaakt
van de registratiegegevens op kindniveau. De leidende gedachte hierbij was dat vormen
van cumulatie die we op gemeenteniveau willen testen, in ieder geval op kindniveau statistisch aantoonbaar moeten zijn. Tot slot eisen we bij elke vorm van cumulatie dat het aantal
kinderen dat het betreft landelijk minimaal 5000 is (gemiddeld ruim 10 per gemeente), om
toevalstreffers bij verschillen op gemeenteniveau zoveel mogelijk uit te sluiten.
Resultaten op gemeenteniveau
Nadat we op kindniveau hebben vastgesteld welke combinaties van kenmerken een significant effect hebben op de kosten, hebben we ons gericht op het doel van het onderzoek:
welke van deze vormen van cumulatie zijn op gemeenteniveau van belang? Op voorhand is
dit niet te zeggen. Als een bepaalde vorm van cumulatie in alle gemeenten even sterk aanwezig is, zal het verklaringsmodel niet beter verklaren na het toevoegen van het cumulatieeffect.
Om de presentatie overzichtelijk te houden, hebben we de 35 combinaties van de kenmerken die in de analyses op kindniveau significant bleken te zijn, gehergroepeerd tot 16 vormen. Voor alle combinaties en de gehergroepeerde vormen hebben we de effecten op
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gemeenteniveau bepaald. Dit hebben we gedaan door de uitkomsten uit de analyses op
kindniveau per gemeente bij elkaar op te tellen en vervolgens te berekenen hoeveel van de
verschillen tussen gemeenten hierdoor extra worden verklaard ten opzichte van een model
met alleen de hoofdtermen.
Voor zeven van deze vormen van cumulatie blijkt er ook op gemeenteniveau een effect te
bestaan dat de moeite waard is. Dit zijn aan de ene kant combinaties van het risicokenmerk ‘kind volgt lage opleiding’ met (steeds apart) ‘ouder gebruikt medicijnen voor
psychische klachten’, ‘kind in eenoudergezin’, ‘kind in gezin met bijstand als hoofdinkomen’ en ‘kind in gezin met andere uitkering als hoofdinkomen’, en anderzijds
combinaties van ‘niet-westerse migrant’ met (steeds apart) ‘kind in gezin met bijstand als
hoofdinkomen’, ‘kind in gezin met andere uitkering als hoofdinkomen’ en ‘kind in
eenoudergezin’. De andere negen vormen van cumulatie verbeteren het verklaringsmodel
niet noemenswaardig en vergroten bij een aantal nadeelgemeenten (gemeenten die
nadeel ondervinden bij het gekozen model) zelfs het nadeel. Deze laten we dan ook buiten
beschouwing.
Voor kinderen die een lage opleiding volgen, zijn de jeugdhulpkosten vooral hoog als het
eenoudergezinnen betreft en gezinnen die van een uitkering afhankelijk zijn. Het gaat hier
om kinderen die onderwijs volgen op middelbaar niveau tot en met kaderberoepsonderwijs of kinderen die speciaal onderwijs volgen. Het tweede type cumulatie betreft
combinaties met niet-westerse migranten. Zij maken minder kosten voor jeugdhulp dan
gemiddeld. Deze relaties duiden mogelijk eerder op onderconsumptie dan op minder problematiek dan bij autochtone kinderen (Gilsing et al. 2015). In combinatie met andere
risicokenmerken blijkt dat de negatieve bijdrage vooral gelokaliseerd is bij groepen zoals
niet-westerse uitkeringsontvangers en niet-westerse migranten met laagopgeleide
kinderen.
Het blijkt dat de gezamenlijke invloed van deze zeven combinaties van risicokenmerken
bescheiden is. Op gemeenteniveau neemt de verklaringsgraad in de gebruikte versie van
het verklaringsmodel toe van 53% naar 57%. Dit betreft combinaties van twee risicokenmerken. Combinaties van drie of meer risicokenmerken voegen nauwelijks iets toe aan
de verklaring van gemeentelijke kostenverschillen.
De cumulatie-effecten zijn dus beperkt en treden bij alle gemeentegrootten in ongeveer
dezelfde mate op, al komen zij in grote gemeenten iets meer voor dan in kleinere
gemeenten.
Conclusie
Het antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek is dat effecten van cumulatie van risicokenmerken op de kosten van jeugdhulp op gemeenteniveau in beperkte mate aanwezig
zijn. De combinaties van ‘niet-westerse migrant’ en ‘kind volgt lage opleiding’ met enkele
andere risicokenmerken leveren een kleine verbetering op van het verklaringsmodel.
Het gaat hier om een verbetering van 5% à 10% van de verklaring van gemeentelijke verschillen in kosten van jeugdhulp.
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Betekenis voor het verdeelmodel
Is deze bescheiden verbetering van het verklaringsmodel van dermate betekenis dat het
huidige verdeelmodel voor de jeugdhulp aangepast dient te worden? Beantwoording van
deze vraag valt niet onder de opdracht aan het scp en de kwestie is in dit rapport dan ook
niet expliciet onderzocht.
Het risicokenmerk ‘kind volgt lage opleiding’ (waaronder speciaal onderwijs) is niet opgenomen in het verdeelmodel (Cebeon 2014), omdat er geen registratie is die voor alle kinderen het onderwijsniveau per gemeente bevat. Daarom hebben we de exercitie herhaald in
een versie van het verklaringsmodel zonder dit kenmerk. In deze setting blijken alleen nietwesterse migranten in een eenoudergezin, of met bijstand of een andere uitkering als
hoofdinkomen een rol te spelen op gemeenteniveau. Ondanks het feit dat het veel minder
combinaties betreft, is hun bijdrage aan de verklaringsgraad in deze versie van het
verklaringsmodel van vergelijkbare grootte (van 49% naar 53%). De combinaties die niet in
het huidige verdeelmodel zitten maar kostenverlagend zijn, betreffen dus vooral de verschillende risicokenmerken bij niet-westerse migranten. Herkomst ‘niet-westers’ komt niet
als zodanig voor in het verdeelmodel; wel zijn leerlinggewichten opgenomen, die zijn
gebaseerd op het opleidingsniveau van de ouders.
Betekenis voor gemeenten
Een neveneffect van de hier uitgevoerde analyses betreft de cumulatie-effecten die tussen
gemeenten weliswaar een beperkte rol spelen, maar binnen gemeenten mogelijk van
belang zijn. Met de informatie over deze effecten kunnen gemeenten hun beleid voor de
jeugdhulp preciezer op doelgroepen in hun gemeente richten.
In het algemeen geeft een stapeling van risicokenmerken een lagere kans op een vraag
naar jeugdhulp dan het eenvoudig optellen van de effecten van de afzonderlijke risicokenmerken. Echter, bij de kosten per kind heeft de samenloop van risicokenmerken juist
een versterkend effect. Combinaties van kenmerken leveren dus minder gebruik op dan
verwacht, en juist hogere kosten bij degenen die wel gebruik maken.
Het merendeel van de combinaties van risicokenmerken laat een kostenverhogend effect
zien. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de combinaties van sociale uitkeringen met
eenoudergezinnen en combinaties met opleidingsniveau. Maar ook het omgekeerde is
mogelijk. De verschillende groepen binnen de niet-westerse migranten scoren bij een combinatie met andere risicokenmerken vooral negatief (met uitzondering van de combinatie
met eenoudergezin). Dit duidt erop dat de autochtone kinderen met (een) risicokenmerk(en) meestal duurdere vormen van hulp ontvangen of oververtegenwoordigd zijn
in de jeugdhulp, vergeleken met de kinderen in gezinnen van niet-westerse herkomst.
Kijken we naar kinderen zonder risicokenmerk en naar kinderen uit eenoudergezinnen, dan
blijkt een aantal migrantengroepen (zoals die uit Turkije, Marokko en Afrika) wat meer kosten te maken dan de autochtone kinderen. Maar de totale groep niet-westerse migranten
heeft dus lagere kosten. Antillianen, Arubanen en Surinamers lijken in termen van kosten
meer op de autochtonen dan de overige niet-westerse migranten. Antillianen, Arubanen
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en Surinamers vinden blijkbaar makkelijker de weg naar de jeugdhulp dan de andere nietwesterse migranten.
Deze analyses met nieuwe gegevens bevestigen het vermoeden dat effecten van cumulatie
in de jeugdhulp bestaan, maar dat ze bescheiden zijn. Een aantal combinaties van risicokenmerken verhoogt de kosten, maar bij niet-westerse groepen zijn combinaties vaak
kostenverlagend. De verschillen tussen kinderen worden zo beter verklaard. De verschillen
tussen gemeenten worden voor een beperkt deel extra verklaard.
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1

Cumulatie nader onderzocht

1.1

Achtergrond

De verdeling van rijksbudgetten voor gemeentelijke taken gebeurt op basis van objectieve
verdeelmodellen. Per taak is een formule opgesteld die voor elke gemeente het budget
berekent op basis van kenmerken van die gemeente die relevant zijn voor de betrokken
taken. Deze zogenaamde verdeelmaatstaven hebben betrekking op de demografische en
sociaaleconomische samenstelling en fysieke kenmerken van de gemeenten. Ook voor de
in 2015 gedecentraliseerde jeugdhulp is een verdeelmodel opgesteld, dat is opgenomen in
de meicirculaire 2015 van het gemeentefonds. Dit model is opgesteld door Cebeon
(Cebeon 2014) op basis van een verklaringsmodel dat gemaakt is door het scp
(Ras et al. 2014). In beide modellen is een relatie gelegd met bevolkingskenmerken die het
risico van kosten van jeugdhulp verhogen of verlagen. Omdat aan een verdeelmodel
andere eisen worden gesteld dan aan een verklaringsmodel, verschillen beide modellen
doorgaans. In 2015 werden de budgetten voor de gedecentraliseerde jeugdhulp nog op
historische basis opgesteld; echter, vanaf 2016 wordt geleidelijk het objectieve verdeelmodel in werking gesteld. Uiteindelijk worden, na een aantal jaren, de betrokken jeugdhulpmiddelen geheel objectief verdeeld en geïntegreerd in de verdeelsystematiek van het
gemeentefonds.
Hoewel het huidige verdeelmodel de kostenverschillen tussen gemeenten vrij goed kan
verklaren, is er discussie over de precieze inhoud en vormgeving van het model. Een van de
punten die discussie oplevert, is de zogenaamde cumulatieproblematiek. Hiermee wordt
gedoeld op de mogelijkheid dat de combinatie van risicokenmerken een groter effect heeft
op de kosten van jeugdhulp dan de effecten van de risicokenmerken afzonderlijk. Met deze
cumulatie is geen rekening gehouden in het verklaringsmodel van het scp en slechts in
beperkte mate in het huidige verdeelmodel van Cebeon.1
De cumulatieproblematiek is onder meer aan de orde gesteld door de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in zijn advies over het verdeelmodel voor de jeugdhulp. In dit
advies stelt de raad dat er nog onvoldoende zicht is op het effect van de cumulatie van verdeelmaatstaven (Rfv 2015). Ook vanuit gemeenten wordt regelmatig de vraag gesteld of er
in het verdeelmodel voor de jeugdhulp rekening kan worden gehouden met de cumulatieproblematiek. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) heeft het scp
daarom verzocht een onderzoek uit te voeren naar de mogelijke aanwezigheid van
cumulatie-effecten bij de jeugdhulp. Het scp heeft dit onderzoek uitgevoerd binnen het
kader van het ontwikkelde verklaringsmodel voor de jeugdhulp, dat ten grondslag heeft
gelegen aan het bijbehorende verdeelmodel. Het verdeelmodel zelf, dat is ontwikkeld door
Cebeon, komt in deze rapportage niet aan de orde.
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In deze rapportage wordt nagegaan of er combinaties van risicokenmerken zijn die
tezamen meer invloed hebben op de kosten van jeugdhulp dan de risicokenmerken afzonderlijk. We doen dit op basis van registratiegegevens van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (cbs) en bouwen daarmee voort op het bestaande verklaringsmodel. De verklarende variabelen in het model van het scp zijn geselecteerd op grond van wetenschappelijke literatuur. In de literatuur is vooral naar de opvoed- en opgroeimoeilijkheden gekeken. Het scp heeft laten zien dat deze factoren ook bepalend zijn voor het gebruik van
jeugdhulp (zie b.v. Bot et al. 2013; Sadiraj et al. 2013). Op basis hiervan heeft het scp een
verklaringsmodel voor de kosten op gemeenteniveau opgesteld, waarin blijkt dat deze
verklarende variabelen de kostenverschillen tussen de gemeenten goed verklaren
(Ras et al. 2014). Omdat de kosten van voogdij en de kosten van jeugdhulp voor 18-plussers
niet in het objectieve verdeelmodel zijn opgenomen – zij worden op historische basis vergoed – blijven deze kosten in deze rapportage eveneens buiten beeld. Zij vormen circa
14% van de jeugdhulpkosten.
1.2

De mogelijke rol van cumulatie

Het verklaringsmodel van het scp is gebaseerd op de enkelvoudige effecten van risicokenmerken en beschermende factoren. De risicokenmerken zijn kenmerken die een grotere
kans geven op het beroep dat een persoon of huishouden doet op jeugdhulp. Bij een
model met enkelvoudige effecten wordt aangenomen dat de effecten – bij het gelijktijdig
optreden van risicokenmerken – bij elkaar mogen worden opgeteld. Het effect van gelijktijdig optredende risicokenmerken A en B in het model is dus eenvoudig het effect van
A plus het effect van B (‘1 + 1 = 2’). Zo tellen we de effecten van het behoren tot een nietwesters gezin en van het behoren tot een eenoudergezin bij elkaar op en gaan we ervan uit
dat we hiermee ook het effect van niet-westerse eenoudergezinnen goed weergeven.
Met het huidige verklaringsmodel van het scp wordt weliswaar het grootste deel van de
kostenverschillen op gemeentelijk niveau al verklaard (bijna 80%), maar het is mogelijk dat
cumulatie van risicokenmerken nog extra verklaring biedt. Kenmerken A en B zouden
elkaar dan kunnen versterken, zodat het effect van het gelijktijdig optreden van A en B groter is dan verwacht (‘1 + 1 = 3’). Het effect van een niet-westers eenoudergezin zou dus groter kunnen zijn dan de afzonderlijke effecten die uitgaan van het behoren tot een nietwesters gezin en het behoren tot een eenoudergezin. Ook het omgekeerde is denkbaar:
het is mogelijk dat bij aanwezigheid van A een deel van het effect van kenmerk B wordt
weggenomen (‘1 + 1 = 1,5’). Zo zouden eenoudergezinnen met een goed inkomen minder
beroep op de jeugdhulp kunnen doen dan op grond van de afzonderlijke kenmerken zou
kunnen worden verwacht. Het inkomen biedt dan zoveel bescherming dat het behoren tot
een eenoudergezin er minder toe doet. Inkomen is in dit geval dus een beschermingsfactor.
Ook combinaties van drie of meer risicokenmerken (A, B, C, …) kunnen worden onderzocht.
De gedachte dat cumulatie-effecten kunnen optreden, is onder meer gebaseerd op
drempeltheorieën (Hermanns et al. 2005). Deze houden in dat als meerdere gedrag12
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gerelateerde of sociaaleconomische risicofactoren gelijktijdig optreden, een probleem
soms niet meer goed beheersbaar kan worden, waardoor er een crisissituatie ontstaat.
Er wordt dan een drempel van draagkracht overschreden. Anderzijds kan het tegelijkertijd
optreden van beschermende factoren ertoe leiden dat het probleem juist beheersbaar blijft
of helemaal niet optreedt (bv. bij een goed netwerk, voldoende inkomen of een hoog
opleidingsniveau).
Het scp heeft het optreden van cumulatie-effecten in verschillende eerdere onderzoeken
niet kunnen vaststellen (Bot et al. 2013; Van den Broek et al. 2012; Pommer et al. 2011),
ondanks het feit dat het bestaan van een dergelijk effect vaak wordt gesuggereerd
(Aalbers-Van Leeuwen et al. 2002; Hermanns et al. 2005; Zeijl et al. 2005). In het Onderzoek
jeugd en opgroeien 2011 (ojo’11), een enquête onder circa 25.000 gezinnen, vonden we
geen toegevoegde waarde van cumulatievariabelen bij opgroei- en opvoedproblemen
(Bot et al. 2013). Deze studies hadden echter betrekking op probleemgedrag en niet op het
gebruik en de kosten van de zorg.
De Rotterdamstudie (Gemeente Rotterdam 2013) stelt bij een analyse op kindniveau de
aanwezigheid van een cumulatie-effect vast bij de kans op gebruik van zorg, maar niet bij
de kosten van zorg. Op wijk- en gemeenteniveau vindt deze studie geen significant
cumulatie-effect, noch bij de kans op zorg, noch bij de kosten van zorg. Deze studie betreft
een specifiek gedeelte van Nederland (stadsregio Rotterdam en omgeving) en is beperkt
door een laag aantal meeteenheden bij de analyses op wijk- en gemeenteniveau.
Al met al lijkt de literatuur het bestaan van cumulatie-effecten niet eenduidig te bevestigen, maar ook niet geheel uit te sluiten. De nu beschikbare landelijke registratiegegevens
kunnen nieuw inzicht in deze effecten geven.
1.3

Onderzoeksvraag

De centrale vraag die we in dit rapport willen beantwoorden, is:
Heeft de cumulatie van risicokenmerken een aantoonbaar effect op de gemeentelijke verschillen in de
kosten van jeugdhulp?
Deze vraag is thans beter dan voorheen te beantwoorden, doordat via het cbs nu integrale
informatie beschikbaar is over alle individuele gebruikers en niet-gebruikers van jeugdhulp
voor het jaar 2012.2 Deze informatie betreft alle sectoren en financieringsvormen voor het
gehele land. Dit volledige bestand maakt het mogelijk om meer inzicht te krijgen in het
mogelijke effect van de cumulatie van risicokenmerken op de kans op en de kosten van
jeugdhulp, zowel op kind- als op gemeenteniveau. De integrale informatie betreft registraties van jeugdhulpgebruik op individueel niveau (‘kindniveau’). Deze registraties zijn aangevuld met gegevens van kinderen die geen jeugdhulp ontvangen. Hierdoor ontstaat een
gegevensbestand waarin circa 3,4 miljoen kinderen zijn opgenomen. De laatst beschikbare
registraties voor dit onderzoek hebben betrekking op 2012. Om een antwoord te kunnen
13
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geven op de hoofdvraag, aggregeren we de uitkomsten uit analyses op kindniveau naar
gemeenteniveau. Zo vertalen we de gevonden effecten van de cumulatie van risicokenmerken op kindniveau naar gemeenteniveau. Vervolgens bekijken we of hierdoor meer
verschillen in kosten per kind worden verklaard op gemeenteniveau.
Bij de analyse van cumulatie-effecten moet worden opgemerkt dat er veel combinaties
mogelijk zijn, waardoor het gevaar bestaat dat men toevallige verbanden ziet. Dit gevaar
speelt vooral op gemeenteniveau, doordat er slechts ongeveer 400 gemeenten zijn.
Streng toetsen en uitgebreid controleren is dus nodig. Ons uitgangspunt is dat een cumulatieterm in elk geval in een analyse op kindniveau, waar toetsen veel beter mogelijk is,
significant en van enige omvang moet zijn.
Noten
1

2
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In het huidige verdeelmodel kunnen de combinaties eenoudergezin met bijstand en eenoudergezin
met twee of meer kinderen als cumulatie-effect worden aangemerkt. Bovendien is inkomen als
wegingsfactor in het model opgenomen.
Het objectieve verdeelmodel is ook op deze cijfers gebaseerd.
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In dit hoofdstuk wordt het kader gegeven voor de analyses die nodig zijn om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Het gaat om:
– de gegevens die voor dit onderzoek worden gebruikt;
– de criteria die worden gebruikt om cumulatie-effecten in beeld te krijgen;
– de wijze waarop de cumulatie-effecten worden berekend.
2.1

Gegevens

Om antwoord te kunnen geven op de centrale vraag hebben we een geanonimiseerd gegevensbestand met het gebruik van jeugdhulp van alle kinderen in Nederland in 2012 gekoppeld aan relevante kenmerken van henzelf en van hun ouders. Deze kenmerken zijn afkomstig van registerbestanden die deel uitmaken van het Stelsel van Sociaal-statistische
Bestanden (ssb) van het cbs. Daarnaast hebben we ook de totaalkosten berekend van de
kinderen die in 2012 gebruik hebben gemaakt van de jeugdhulpvoorzieningen die in 2015
zijn opgenomen in de Jeugdwet.1 De bewerkingen die nodig waren om de kosten op kindniveau te berekenen, zijn terug te vinden in de toelichting op de meicirculaire 2014 (Sadiraj
et al. 2014). Voor elk kind hebben we zijn of haar kosten van de verschillende (deel)voorzieningen in 2012 opgeteld, om zo op het totaalbedrag te komen dat relevant is voor de
decentralisatie van het gehele takenpakket naar de gemeenten in 2015. Het gaat om de
provinciaal gefinancierde jeugdzorg (incl. de rijksgefinancierde jeugdzorgplus), de jeugdzorg in de awbz en de jeugdzorg in de Zorgverzekeringswet (zie kader 2.1).

Kader 2.1 Jeugdhulp in de nieuwe Jeugdwet
–
ambulante jeugdhulp: hulp bij opvoed- en opgroeiproblemen in het gezin;
–
pleegzorg: hulp die (tijdelijk) wordt overgenomen door pleegouders in overleg met ouders,
het kind en hulpverleners;
–
jeugdzorgplus: hulp voor jongeren met ernstige (gedrags)problemen;
–
verblijf in een jeugdinstelling: hulp voor jeugdigen met ernstige opvoed- en opgroeiproblemen;
–
jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg): hulp voor jeugdigen met psychische problemen;
–
jeugdzorg voor jongeren met een beperking (voorheen awbz), vaak een verstandelijke beperking;
–
ondertoezichtstelling en voogdij (jeugdbescherming): hulp verleend op basis van een jeugdbeschermingsmaatregel genomen door de Raad voor de Kinderbescherming en de kinderrechter;
–
jeugdreclassering: begeleiding voor jongeren die een proces-verbaal hebben gehad van de
politie of leerplichtambtenaar.
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Het woonplaatsbeginsel, dat cruciaal is voor de toedeling aan gemeenten, is toegepast
zoals in de Jeugdwet is vastgesteld. Daarbij is het adres van de ouders leidend. De kinderen
die in 2012 onder een voogdijmaatregel vielen of ook na hun achttiende jaar nog (steeds)
zorg ontvingen die nu onder de Jeugdwet zou vallen, zijn buiten de analyses gelaten.
Deze twee groepen tellen niet mee bij het vaststellen van de gemeentelijke jeugdhulpbudgetten op basis van het objectieve verdeelmodel, maar worden op historische basis
bekostigd. Zij blijven daarom ook buiten beschouwing in de hier uitgevoerde cumulatieanalyse. Hun kosten bedragen circa 14% van de totale jeugdhulpkosten.2
2.2

Criteria

Het algemene uitgangspunt is dat cumulatie-effecten op dezelfde manier worden getoetst
als de enkelvoudige effecten in het huidige verklaringsmodel. De effecten moeten statistisch aantoonbaar zijn; daarnaast moeten ze extra verklaring bieden voor gemeentelijke
verschillen in de kosten van jeugdhulp.
De gegevens op kindniveau geven een preciezer beeld van de invloed van risicokenmerken
dan de gegevens op gemeenteniveau. Immers, op gemeenteniveau kunnen de scores op
afzonderlijke kenmerken vaker onderling gelijk oplopen door het hogere analyseniveau
(sterke correlatie), wat de analyse bemoeilijkt (multicollineariteit). Als we het model op
gemeenteniveau met tweede-ordecumulatietermen schatten, geeft de variance inflation
factor (vif) van de toetsen aan dat de multicollineariteit tussen de hoofd- en cumulatietermen en tussen de cumulatietermen onderling, te groot is om de coëfficiënten zinvol te
interpreteren. In Ras et al. (2014) bleken bijvoorbeeld de risicokenmerken ‘kind in armoede’
en 'kind in eenoudergezin' zo sterk samen te hangen, dat hun effecten niet afzonderlijk
geanalyseerd konden worden.
Om deze reden gebruiken we voor de rest van dit rapport modellen op kindniveau. Op dat
niveau wordt bepaald welke vormen van cumulatie effect hebben op de kosten van jeugdhulp. Om het verklaringsmodel eenvoudig te houden, verklaren we de kosten per kind in
één stap, zonder het tussenniveau van het aandeel gebruikers.3 Om antwoord te kunnen
geven op de centrale vraag, vertalen we daarna de uitkomsten naar gemeenteniveau.
We vervolgen daarom de analyse door te testen of de kenmerken die op kindniveau significant zijn gebleken, ook op gemeenteniveau van belang zijn. Het effect van cumulatie op
gemeenteniveau beoordelen we daarom op grond van de extra verklaring die de
cumulatietermen bieden na de aggregatie van dat effect op gemeenteniveau. Dit doen we
door op kindniveau kosten te schatten met het model met en zonder cumulatie, deze
schattingen vervolgens elk apart te middelen op gemeenteniveau en daarna te bekijken
hoe de verklaarde variantie op gemeenteniveau verandert door het toevoegen van het
cumulatie-effect. Het effect van een cumulatieterm op gemeenteniveau beoordelen we
naar de mate waarin het extra verklaring biedt. Zo vergelijken we modellen met en zonder
cumulatie-effecten.
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2.3

Analysemodel

Cumulatie kan heel algemeen worden bekeken (maken kinderen met meerdere risicokenmerken meer kosten dan verwacht?), maar ook heel specifiek, door alle combinaties
van risicokenmerken apart te analyseren. We beginnen de analyses door vast te stellen of
het aantal risicokenmerken dat een kind heeft, de kosten per kind kan verklaren. Het gaat
dan nog niet om de precieze combinatie van kenmerken, maar alleen om het aantal
combinaties (0, 1, 2, …). Hiermee krijgen we een eerste indruk van de mogelijke rol van de
cumulatie van risicokenmerken. Deze eerste ruwe analyse noemen we algemene cumulatie.
Op basis van de uitkomsten bekijken we vervolgens elke combinatie van risicokenmerken
afzonderlijk. Dit noemen we hier specifieke cumulatie. We construeren specifieke-cumulatietermen voor alle mogelijke combinaties van risicokenmerken. Specifieke-cumulatietermen
die landelijk minder dan 5000 keer voorkomen laten we uit de analyses weg, omdat ze te
lage aantallen op gemeenteniveau opleveren (bij circa 400 gemeenten levert dit gemiddeld
12 kinderen op per gemeente). Bovendien geven te lage aantallen (< 10) onthullingsrisico’s
en mogen ze daarom niet worden gepubliceerd door het cbs (cbs-richtlijn). Daardoor kunnen zij geen rol spelen in een verdeelmodel dat moet worden gebaseerd op openbare
gegevens. We testen na de selectie de effecten van alle mogelijke combinaties op de kosten per kind, eerst op de data op kindniveau, door te kijken of hun effect significant is.
Als deze test wordt gehaald, vindt daarna een test op gemeenteniveau plaats, waarbij we
bezien of de verklaarde variantie van de kostenverschillen tussen gemeenten toeneemt.4
We analyseren de kostenverschillen met een (algemeen) regressiemodel (ordinary least
squares, ols). Dit is een standaardmethode om een continue doelvariabele te relateren aan
verklarende variabelen. In de schattingen houden we rekening met de clustering van kinderen op gezinsniveau. In paragraaf 4.6 geven we aan wat de consequenties zijn van een
alternatieve techniek, die rekening houdt met
– het verschil tussen de kans op zorg en de kosten per gebruiker;
– het grote aantal kinderen in de populatie die helemaal geen zorg gebruiken en daardoor ook geen zorgkosten hebben;
– de scheve verdeling van de kosten bij de kinderen die wel zorg gebruiken.
Bij de ols-schattingen maken we gebruik van de zogeheten backward regression, waarmee
we bepalen welke van de variabelen statistisch significant zijn. Deze methode begint met
alle variabelen, en verwijdert stap voor stap de variabelen die niet significant blijken te zijn
op 1%-significantieniveau.
Noten
1
2
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De budgetten voor de jeugdhulpvoorzieningen in 2015 die opgenomen zijn in de Jeugdwet, zijn berekend op basis van het gebruik en de kosten die gemaakt zijn in 2012.
Bij 0,6% van de kinderen is de koppeling van de gegevens met de ouders en daarna het huishoudtype
niet gelukt. Deze groep is ook uit de analyses gelaten. Binnen deze groep waren er 30% jeugdzorggebruikers (landelijk gaat het om 10% jeugdzorggebruikers). De kosten die gemaakt worden door deze
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groep verklaren het verschil tussen de gemiddelde kosten per kind in deze publicatie met die in de eerdere publicatie over kostenverschillen (Ras et al. 2014). Zie ook de gevoeligheidsanalyse in paragraaf 4.6.
Een alternatief zou zijn om het aandeel gebruikers en de kosten per gebruiker elk apart te modelleren.
Dit maakt het model echter veel ingewikkelder. Als gevoeligheidsanalyse passen we ook een tweestapsschattingsprocedure toe. Deze techniek verandert de conclusies op gemeenteniveau niet.
Zoals eerder vermeld, konden we de marginale effecten van de significante combinaties op kindniveau
niet op gemeenteniveau toetsen, door de hoge mate van de onderliggende multicollineariteit op dat
niveau.
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In dit hoofdstuk geven we een beschrijving van de factoren die van belang zijn voor het
verklaringsmodel. Het gaat hierbij om de kosten van jeugdhulp, de risicokenmerken die
kostenverschillen verklaren en cumulaties die zich hierbij kunnen voordoen. De analyse
van de cumulatie van de kosten vindt in hoofdstuk 4 plaats. In beginsel gaan we uit van de
kenmerken in het verklaringsmodel (zie kader 3.1), maar in dit rapport sluiten we waar
mogelijk wel aan bij de kenmerken uit het huidige objectieve verdeelmodel (zie § 4.4).

Kader 3.1

Uitkomsten van het scp-verklaringsmodel

gemiddelde kosten (euro)
niveau kind (procent)
kinderen 12-17 jaar
kind laagopgeleid
kind herkomst Turkije
kind herkomst Suriname
kind herkomst westers
(niet autochtoon)
niveau ouder/gezin (procent)
kind ten minste 1 jaar in armoedec
kind uit eenoudergezinc
kind van recent gescheiden ouders
laagopgeleiden 15-65 jaar
hoogopgeleiden 15-65 jaar
ouders met psychische medicatied
hoog inkomen
kind in groot gezin
uitkeringsontvangers ww/wao
a
b
c
d

totaal

zonder
verblijfa

met
verblijfb

950

570

380

+
–

–

–
+
–
–

–

(+)
+
+
–

+
+

+
–

+
–

+

+

(+)
+
–
–

–
+

Zonder verblijf: hulp zonder overnachting.
Met verblijf: hulp met overnachting.
De verklarende variabelen ‘kind in armoede’ en 'kind in eenoudergezin' hangen zo sterk
samen dat tussen deze twee geen nader onderscheid kan worden aangebracht.
Bepaald op basis van een farmaceutische kostengroep (fkg), die past bij deze chronische
aandoening.

Bron: Ras et al. (2014: tabel 3.3)

19

kosten in het huidige verklaringsmodel

3.1

Kosten per kind

Als eerste geven we in tabel 3.1 een overzicht van de kosten per kind voor de risicokenmerken die volgens het verklaringsmodel van invloed zijn, als risicofactor of als
beschermende factor. Het gaat daarbij om informatie op kindniveau, beschikbaar via de
registratiegegevens van de ssb-bestanden.1
Tabel 3.1
Gemiddelde kosten per kind per jaar, naar risicokenmerken, 2012 (in euro’s)
gemiddeld

standaarddeviatie

4.900

15.000

2.500
2.000
2.000
1.300
1.350
900
1.000
1.700
1.200
1.100
900
750
800
800
800

10.600
9.400
9.300
7.900
7.600
5.650
6.300
8.800
7.000
7.000
6.000
5.500
5.500
5.800
5.000

kind in gezin met hoog inkomen (deciel 8-10)

450

4.000

landelijk gemiddelde (alle kinderen)

800

5.800

kind volgt opleiding t/m kaderberoepsonderwijs, of volgt speciaal
onderwijs
kind in gezin met uitkering als hoofdinkomena
minimaal één ouder gebruikt medicijnen voor ggz
kind in eenoudergezin
leeftijd kind 12-17 jaar (puber)
kind in gezin in armoede
kind in gezin met meer dan drie kinderen
herkomst van het kind is niet-westers
Antillenb
Suriname
Afrika
Marokko
Turkije
overig niet-westers
herkomst van het kind is westers
leeftijd kind 5-11 jaar

a
b

Kind in gezin met bijstand of andere uitkeringen als hoofdinkomen.
Antillen of Aruba.

Bron: scp (eigen berekeningen op basis van niet-openbare microdata van het cbs. Deze microdata zijn onder
voorwaarden toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Voor nadere informatie
cvb@cbs.nl.)

In 2012 werd per kind (gebruikers en niet-gebruikers tezamen) gemiddeld ongeveer
800 euro uitgegeven in de jeugdhulp.2 De spreiding tussen (alle) kinderen is groot
(standaarddeviatie 5800 euro). Dit komt doordat de meeste kinderen geen jeugdhulp
gebruiken. Gemiddeld de hoogste jeugdhulpkosten komen voor rekening van de kinderen
die op de middelbare school onderwijs volgen op een niveau tot en met kaderberoepsonderwijs3 of speciaal onderwijs volgen (rond 4900 euro). Een tweede groep met hoge
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kosten vormen de kinderen in gezinnen die van een uitkering afhankelijk zijn. Binnen deze
groep bedragen de gemiddelde kosten circa 2500 euro. Andere risicogroepen zijn de kinderen van wie de ouders psychische problematiek ervaren (in de gegevens getraceerd via het
gebruik van medicijnen voor ggz4) of kinderen die onderdeel uitmaken van een eenoudergezin.5 Kinderen uit deze groepen kosten gemiddeld tweeënhalf keer zoveel als een
gemiddeld kind. Voor de groep kinderen in de pubertijd (12-17 jaar) gaat het om gemiddeld
1300 euro per kind. En als laatste onderscheiden we de groep kinderen met een nietwesterse herkomst, die gemiddeld circa 200 euro hogere kosten hebben dan het gemiddelde kind in Nederland.6 Kinderen in een gezin met een hoog inkomen (beschermende
factor)7 hebben met gemiddeld 450 euro juist lagere kosten.
3.2

Cumulatietermen

Vanaf hier duiden we risicokenmerken die enkelvoudig in het model zijn opgenomen, aan
met hoofdtermen. Waar het gaat om het gelijktijdig optreden van risicokenmerken, spreken
we van cumulatietermen. Uit de gegevens van groepen kinderen met risicokenmerken die
met hogere gemiddelde kosten gepaard gaan, construeren we algemene-cumulatietermen.
We tellen per kind hoeveel van deze kostenverhogende risicokenmerken er aanwezig zijn.
De risicokenmerken ‘kind in gezin met uitkering’ en ‘kind in gezin in armoede’8 hangen
sterk samen, doordat de meeste gezinnen met een uitkering arm zijn. Om zinvolle termen
in de cumulatieanalyse te krijgen, hebben we deze risicokenmerken opnieuw gedefinieerd
tot:
– kind in een gezin met uitkering als hoofdinkomen (is vrijwel altijd arm);
– kind in arm gezin zonder uitkering als hoofdinkomen.
We nemen het kenmerk ‘kind in gezin met meer dan drie kinderen’, dat in de literatuur
vaak als risicokenmerk wordt genoemd, niet als risicokenmerk mee, omdat dit kenmerk in
het verklaringsmodel niet significant blijkt te zijn en de gemiddelde kosten van deze groep
in de buurt van het landelijk gemiddelde liggen (tabel 3.1).
Het kenmerk ‘puber’ (leeftijd kind 12-17 jaar) laten we ook uit de cumulatieanalyse, omdat
dit kenmerk een sterke relatie heeft met ‘kind volgt opleiding (op de middelbare school)
niveau tot en met kaderberoepsonderwijs, of volgt speciaal onderwijs’.9 We nemen deze
kenmerken wel als ‘extra kenmerk’ in het model mee, om zo goed mogelijk voor achtergrondkenmerken te corrigeren, maar ze worden niet betrokken bij het maken van
combinaties (cumulaties), omdat ze geen risicokenmerken of beschermende factoren zijn.
Het gaat dus om de volgende risicokenmerken:
– kind dat op middelbaar niveau een opleiding tot en met kaderberoepsonderwijs volgt,
of speciaal onderwijs volgt;
– kind in een gezin met een uitkering als hoofdinkomen;
– kind in een arm gezin zonder uitkering als hoofdinkomen;
– kind waarvan een ouder ggz-medicijnen gebruikt;
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–
–

kind in eenoudergezin;
kind met herkomst niet-westers.

Het kenmerk ‘herkomst niet-westers’ heeft gemengde effecten, variërend per herkomstregio. We hebben het bij de algemene cumulatietermen ingedeeld bij de risicokenmerken,
omdat we hiervoor een keuze moesten maken. Voor de uiteindelijke analyse (specifieke
cumulatie) maakt dit niet uit.10
In tabel 3.2 geven we een overzicht van de grootte van de groepen en hun aandeel in de
jeugdhulpkosten.
Tabel 3.2
Aantal risicokenmerken en samenhang met aandeel jeugdhulpkosten, alle kinderen in Nederlanda, 2012
(in procenten)

0 risicokenmerken
1 risicokenmerk
2 risicokenmerken
3 risicokenmerken
4 risicokenmerkenb
a
b

kinderen

kosten

52
26
15
6
1

17
28
27
20
7

Exclusief kinderen met een voogdijmaatregel en kinderen 18 jaar of ouder.
Het aantal kinderen met vijf risicokenmerken is samengevoegd met de groep met vier risicokenmerken, omdat het slechts 2000 kinderen betreft.

Bron: scp (eigen berekeningen op basis van niet-openbare microdata van het cbs. Deze microdata zijn onder
voorwaarden toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Voor nadere informatie
cvb@cbs.nl.)

Iets minder dan de helft van de kosten van jeugdhulp (17 + 28 = 45%) betreft kinderen met
geen of hooguit één risicokenmerk (52 + 26 = 78% van alle kinderen). De rest van de kosten
betreft dus kinderen met meer risicokenmerken, bij wie mogelijk cumulatie een rol speelt.
Van deze kosten komt ongeveer een gelijk deel voor rekening van kinderen met
twee risicokenmerken (27 procentpunt), als voor kinderen die drie of meer risicokenmerken
hebben (27 procentpunt). Kinderen met drie of vier risicokenmerken komen weliswaar weinig voor, maar maken wel veel kosten.
Kinderen met twee risicokenmerken maken gemiddeld ongeveer tweemaal zoveel kosten
als kinderen met één risicokenmerk; kinderen met drie kenmerken ongeveer driemaal.
Bij kinderen met vier of vijf risicokenmerken liggen de kosten veel hoger.
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3.3

Kosten per kind en samenloop van risicokenmerken

Voor we cumulatie met een model onderzoeken, geven we hier beschrijvende informatie
over de kosten per kind naar diverse kenmerken. Het verklaringsmodel schat de kosten per
kind, maar niet de kans op zorggebruik. Toch kijken we in deze paragraaf ook naar de kans
op zorg, om iets meer inzicht te bieden in de kostenverschillen tussen groepen kinderen.
Tabel 3.3 geeft een overzicht van de verschillen in de gemiddelde kans op zorg en de
gemiddelde kosten per kind wanneer een kind een bepaald kenmerk heeft (maar mogelijk
ook andere kenmerken heeft; kolommen 2 en 3 van tabel 3.3) en wanneer het kind alleen
dat kenmerk heeft (laatste twee kolommen). De volgende drie rijen bevatten de kans op
zorg en gemiddelde kosten van kinderen naar het aantal risicokenmerken, gevolgd door
het gemiddelde voor alle kinderen.
Tabel 3.3
Kans op zorg en gemiddelde kosten, naar risicokenmerken, 2012 (in procenten en euro’s)
alle kinderen met
dit kenmerk

alle kinderen met
alleen dit kenmerk

kans op
zorg (%)

kosten
(euro)

kans op
zorg (%)

kosten
(euro)

kind volgt opleiding t/m kaderberoepsonderwijs of volgt
speciaal onderwijs
kind in gezin met uitkering als hoofdinkomen
kind in arm gezin zonder uitkering als hoofdinkomen
kind in eenoudergezin
ouder gebruikt ggz-medicijnen
niet-westerse migrant

32

4900

29

3500

18
10
18
19
9

2500
850
2000
2000
1000

12
7
13
13
5

1300
400
750
750
300

geen risicokenmerk
één risicokenmerk
twee of meer risicokenmerken

6
11
16

300
900
2000

9

800

gemiddeld Nederland

Bron: scp (eigen berekeningen op basis van niet-openbare microdata van het cbs. Deze microdata zijn onder
voorwaarden toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Voor nadere informatie
cvb@cbs.nl.)

Een kind zonder risicokenmerk heeft 6% kans om in zorg te zijn en maakt gemiddeld
300 euro aan kosten voor jeugdhulp (gebruikers en niet-gebruikers tezamen). Bij alle kinderen met precies één risicokenmerk liggen deze cijfers hoger: dan is de kans op zorg
gemiddeld 11% en bedragen de gemiddelde kosten 900 euro.
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Bij de kinderen met precies één risicokenmerk (twee laatste kolommen) blijken de kansen
en de gemiddelde kosten behoorlijk te variëren. De hoogste kans (29%) en hoogste kosten
(3500 euro) zijn te vinden bij kinderen met een laag opleidingsniveau. Een hogere kans op
gebruik van jeugdhulp binnen een groep leidt uiteraard tot hogere kosten per kind in die
groep. Kinderen in gezinnen met een uitkering, eenoudergezinnen en kinderen in gezinnen
met ouders die ggz-medicijnen gebruiken, hebben een kans op zorg van ongeveer 13%,
met de hoogste kosten per kind bij gezinnen met een uitkering (1300 euro). Kinderen uit
arme gezinnen zonder uitkering en met een niet-westerse achtergrond hebben kansen en
kosten die veel dichter bij de groep zonder risicokenmerk liggen.
Bij twee of meer risicokenmerken ten slotte is de gemiddelde kans 16% en bedragen de
gemiddelde kosten 2000 euro. Het hebben van meer risicokenmerken (kolommen 2 en 3)
leidt dus duidelijk tot een hogere kans op zorg en hogere kosten van zorg. Wanneer we dit
per kenmerk vergelijken, zien we de kans met 3 à 6 procentpunt stijgen (kolommen 2 en 4).
De kosten stijgen aanzienlijk, met 450 (in geval van kind in arm gezin zonder uitkering als
hoofdinkomen) tot 1250 euro (kolommen 3 en 5).
Figuur 3.1 toont de relaties tussen de kans op zorg en de kosten per kind bij het toenemen
van het aantal risicokenmerken.
Er is een vrijwel lineair verband tussen de kans op zorg en het aantal risicokenmerken
(figuur 3.1b) en een meer exponentieel verband tussen de kosten per kind (gemiddelde van
alle kinderen, niet alleen gebruikers) en het aantal risicokenmerken (figuur 3.1c).
Het verklaringsmodel met alleen hoofdtermen (de lijn in figuur 3.1d) vertoont ook een
exponentieel verband en kan vrij goed de verschillen verklaren tussen de groepen kinderen
met verschillende aantallen risicokenmerken. Wel is het verband iets minder sterk dan bij
de feitelijke kosten. Blijkbaar hebben kinderen met één risicokenmerk vaak een licht
kostenverhogend kenmerk en de kinderen met meerdere risicokenmerken vaker de sterker
verhogende kenmerken. Dit model met alleen hoofdtermen schat vooral bij de kinderen
met vier of vijf risicokenmerken de kosten duidelijk te laag in, wat een aanwijzing vormt
voor de aanwezigheid van cumulatie-effecten.
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Figuur 3.1
Kans op zorg en gemiddelde kosten per kind, naar aantal risicokenmerken, 2012 (in procenten en euro’s)
a) aandeel kinderen naar risicokenmerken

b) kans op zorg naar risicokenmerken
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c) kosten per kind naar risicokenmerken
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a Verklaringsmodel, toegepast op de registratiegegevens (zie hoofdstuk 4).
Bron: scp (eigen berekeningen op basis van niet-openbare microdata van het cbs. Deze microdata zijn onder
voorwaarden toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Voor nadere informatie
cvb@cbs.nl.)

Noten
1

2

3
4
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Informatie over het opleidingsniveau van de ouders van de kinderen is niet volledig beschikbaar bij de
registratiegegevens. Eventuele gegevens via duo zijn ook niet zonder problemen. Deze variabele kan
daarom niet gebruikt worden bij de analyses op kindniveau.
Deze gemiddelde kosten per kind zijn lager dan die uit de eerdere publicatie over kostenverschillen
(Ras et al. 2014). Dit komt doordat bij 0,6% van de kinderen de koppeling met de gegevens van de
ouders en het huishoudtype niet gelukt is.
Dit omvat dus de vmbo-niveaus praktijkonderwijs, basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen, maar niet de gemengde en theoretische leerwegen.
Een verzekerde valt in een ggz-farmaceutische-kostengroep als in een voorafgaand kalenderjaar meer
dan een bepaalde hoeveelheid (overeenkomend met het gebruik in ongeveer een halfjaar) van nader

kosten in het huidige verklaringsmodel

10

omschreven medicijnen voor psychische aandoeningen is voorgeschreven. Gegevensbron:
Zorgverzekeraarsbestand 2011: iBMG.
In dit rapport komt de gebruikte definitie van het cbs neer op ‘particulier huishouden bestaande uit
één ouder met ten minste één minderjarig thuiswonend kind, zonder verdere overige leden’.
De niet-westerse groep is een verzameling van de verschillende niet-westerse nationaliteiten. Niet alle
nationaliteiten worden gekenmerkt door een verhoogde kans op zorg of hogere kosten dan het gemiddelde kind in Nederland.
Het begrip ‘hoog inkomen’ is gebaseerd op het gestandaardiseerde besteedbare huishoudinkomen
(inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden). Hierbij wordt
de bevolking opgedeeld in tien gelijke (deciel)groepen op basis van oplopend inkomen. De huishoudens in de decielgroepen 8, 9 en 10 vormen hier de hoge inkomens.
Armoede is hier gedefinieerd als een gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen dat lager is dan
12.500 euro (scp-armoedegrens 2012).
Dit kenmerk hebben we opgenomen omdat een laag onderwijsniveau tot meer problematiek leidt.
We hebben daarbij ook het speciaal onderwijs meegenomen, vanuit de gedachte dat het daar relatief
vaak om een laag niveau gaat en om zo bij kinderen tot 12 jaar ook een indicatie van het aandeel laag
onderwijsniveau te hebben. Voor kinderen tot 12 jaar is er geen andere indicatie beschikbaar.
Deze voorziening is voor een deel gericht op problematiek die ook kan leiden tot (meer) gebruik van
jeugdhulp. Speciaal onderwijs is daarmee in feite een gebruikskenmerk en geen risicokenmerk. Als we
nu het kenmerk ‘puber’ mee zouden nemen in de cumulatieanalyse, zou de combinatie ‘geen puber’ en
‘laag opleidingsniveau’ uitsluitend deze kinderen jonger dan 12 jaar met speciaal onderwijs bevatten,
in plaats van het bredere ‘laag niveau van onderwijs’. Dan zouden we niet vanuit risicokenmerken,
maar vanuit gerelateerd voorzieningengebruik verklaren.
Daar worden alle mogelijke combinaties van kenmerken getest, ongeacht hun rol in het model.
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Kosten en cumulatie

4.1

Uitgevoerde analyses

Voordat we vaststellen welke cumulatie-effecten een rol spelen, bepalen we in paragraaf 4.2 of cumulatie-effecten wel bestaan. Dit is algemene cumulatie, waarbij het er niet
om gaat welke cumulaties van belang zijn, maar of cumulaties van belang zijn. Vervolgens
stellen we in paragraaf 4.3 vast welke cumulaties ertoe doen. In paragraaf 4.4 bespreken we
een variant van het verklaringsmodel zonder het kenmerk ’kind volgt lage opleiding’,
omdat dit kenmerk niet in het huidige verdeelmodel is opgenomen. De effecten naar
gemeentegrootte staan vermeld in paragraaf 4.5. Ten slotte voeren we enkele gevoeligheidsanalyses uit (§ 4.6).
4.2

Algemene cumulatie

De relevante risicokenmerken hebben verschillende effecten op de kosten. Diverse combinaties van risicokenmerken kunnen uiteraard ook uiteenlopende effecten hebben. In deze
paragraaf analyseren we niet elk effect afzonderlijk, maar bekijken we of de algemene aanwezigheid van combinaties van risicokenmerken (cumulatie) een statistisch significant verband met de zorgkosten vertoont en of dit verband effect heeft op de gecorrigeerde verklaarde variantie (R2). 1 We bekijken dus alleen of het gelijktijdig optreden van meerdere
combinaties van risicokenmerken (ongeacht welke het precies zijn) effect heeft. Om vast te
stellen of er een algemeen cumulatie-effect aanwezig is, breiden we het model met de
hoofdtermen (zie kader 3.1) uit met algemene cumulatietermen, die aangeven hoeveel
kenmerken er bij een kind aanwezig zijn. Daarmee toetsen we het effect van de cumulatie
op de kans op en de kosten van de zorg.
In tabel 4.1 geven we een overzicht van de effecten van algemene cumulatie van de bovengenoemde risicokenmerken. We kijken naar het effect van twee, drie of vier gelijktijdig
optredende kenmerken op de kans op zorg en op de gemiddelde kosten per kind, zonder
onderscheid te maken naar de precieze combinaties (het onderste deel van de tabel).
Dit doen we nadat er gecorrigeerd is voor het autonome effect van het risicokenmerk zelf
(hoofdtermen, bovenste deel van de tabel). We geven de effecten op basis van de informatie op kindniveau voor het model dat de kans op zorg bepaalt (de tweede kolom) en voor
het verklaringsmodel voor de kosten van zorg (derde kolom). In de tabel vermelden we ook
de verklaringsgraad van de schattingen wanneer we het effect van cumulatie meenemen
(in de rijen R2 zonder en met cumulatie) op kindniveau (rijen in het midden van tabel) en na
aggregatie op gemeenteniveau.
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Tabel 4.1
Significantie van effecten van algemene cumulatie, 2012
kans op zorg
(logit-schatting)a
risicokenmerken op kindniveau
geen risicokenmerken
hoofdtermen (zie bijlage B)
algemene cumulatie
kind met 2 risicokenmerken
kind met 3 risicokenmerken
kind met 4 risicokenmerken
gecorrigeerde R2 zonder cumulatie (%)
gecorrigeerde R2 met algemene cumulatie (%)
absolute toename gecorrigeerde R2 (%-punten)
relatieve toename gecorrigeerde R2 (%)
N
risicokenmerken op gemeenteniveau
R2 zonder cumulatie (%)
R2 met algemene cumulatie (%)
absolute toename R2 (%-punten)
relatieve toename R2 (%)
N
+
–
a
b

kosten per kind
(ols-schattingb)

ref.

ref.

–
–
–

+
+
+

11,6
11,7
0,1
0,9
3,4 miljoen

4,92
4,95
0,03
0,6
3,4 miljoen

24,8
25,3
0,5
2,1
408

52,5
51,9
-0,6
-1,1
408

effect is statistisch significant positief (op 1%-significantieniveau).
effect is statistisch significant negatief (op 1%-significantieniveau).
De R2 betreft pseudo-R2.
Kosten van gebruikers en niet-gebruikers tezamen. De methode is backward regression. Deze methode
begint met alle variabelen, en verwijdert stap voor stap de variabelen die niet significant blijken te zijn.

Bron: scp (eigen berekeningen op basis van niet-openbare microdata van het cbs. Deze microdata zijn onder
voorwaarden toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Voor nadere informatie
cvb@cbs.nl.)

Alle algemene cumulatietermen hebben een negatief significant effect op de kans op zorg,
en juist een positief significant effect bij de kosten per kind (gebruikers en niet-gebruikers
tezamen). Dit duidt erop dat de kansen van kinderen met meerdere risicokenmerken
(ongeacht welke termen het precies zijn) lager zijn dan bij het eenvoudig optellen van de
effecten (‘1 + 1 = 1,5’), en de kosten juist hoger (‘1 + 1 = 3’). Verder valt op dat het toevoegen
van de algemenecumulatievariabelen de R2 verhoogt met slechts 1% (met 0,1 procentpunt,
van 11,6% naar 11,7%) bij de verklaring van de kans op zorg, en met minder dan 1%
(met 0,03 procentpunt, van 4,92% naar 4,95%) bij de verklaring van de kosten per kind.
Dit zijn overigens wel significante modelverbeteringen.2
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De bescheiden verklaringsgraad op kindniveau is overigens niet verontrustend. Er bestaan
systematische verschillen tussen groepen kinderen, maar ook binnen groepen kinderen
kunnen de kosten uiteenlopen. De groep kinderen met vier risicokenmerken heeft bijvoorbeeld gemiddeld 5900 euro aan kosten, wat veel meer is dan bij kinderen met minder
risicokenmerken (zie figuur 3.1c). Maar niet elk kind binnen die groep heeft precies
5900 euro aan kosten. Dit varieert en er zullen zelfs kinderen bij zijn die geen gebruik
maken van zorg en dus geen kosten hebben.
Als we de resultaten van de schattingen op kindniveau vertalen naar het niveau van de
415 gemeenten in 2012,3 blijkt dat de verklaringsgraad daar licht toeneemt bij het model
voor de kans op zorg (met 2,1%). Maar er is geen toename bij het model voor de kosten per
kind.4
De conclusie op grond van deze eerste verkenning is dat cumulatie een rol zou kunnen spelen bij de hoogte van de kosten. Het effect lijkt echter vrij klein. Hierna zullen we bekijken
of we specifieke combinaties van risicokenmerken kunnen aanwijzen die een meetbaar
effect hebben op de kosten van jeugdhulp op gemeenteniveau. In een dergelijke analyse
kunnen andere en wellicht ook grotere effecten naar voren komen.
4.3

Specifieke cumulatie

In paragraaf 4.2 kwamen we tot de conclusie dat een kind met minstens twee risicokenmerken gemiddeld meer kosten maakt dan de optelling van de afzonderlijke effecten
per kenmerk wanneer we de analyse op kindniveau uitvoeren (tabel 4.1). Op gemeenteniveau heeft algemene cumulatie geen toegevoegde waarde voor de verklaring.
Maar afzonderlijk bekeken zullen sommige cumulaties grotere effecten hebben dan
andere, en mogelijk zullen de effecten ook van richting veranderen. Voor een betere verklaring van de kostenverschillen is het daarom van belang om naar de kosteneffecten van
afzonderlijke combinaties van risicokenmerken te kijken. Bij het maken van deze specifieke
cumulatietermen is het risico wel groter dat de groep met zo’n cumulatieterm te klein
wordt (minder dan 5000 kinderen, ruim 10 kinderen per gemeente). We moeten daarom
steeds controleren of het totaalaantal kinderen dat onder een bepaalde combinatie valt,
groot genoeg is. Ook moeten we alert zijn op sterke correlaties die kunnen optreden doordat termen met elkaar worden gecombineerd (multicollineariteit).
We construeren alle mogelijke combinaties van de achtergrondkenmerken van de kinderen. We onderscheiden:
– combinaties van twee risicokenmerken (tweede-ordecumulatietermen);
– combinaties van drie of vier risicokenmerken (hogere cumulatietermen).
Er zijn 52 mogelijke tweede-ordecumulatietermen,5 waarvan drie met minder dan
5000 kinderen. De meeste hogere cumulatietermen komen maar weinig voor (minder dan
5000 kinderen). Daarom behandelen we daar kinderen in gezinnen met als hoofdinkomen
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bijstand of andere uitkeringen (voor werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, nabestaanden of vervroegd pensioen) samen als één groep: de uitkeringsontvangers. Ook de
kinderen afkomstig uit niet-westerse landen behandelen we daar als één groep; we maken
dus geen nader onderscheid naar herkomst. Zo resteren uiteindelijk dertien mogelijke
combinaties van cumulaties van drie, en één combinatie van vier risicokenmerken, die landelijk bij meer dan 5000 kinderen voorkomen.
Kindniveau
Tabel 4.2 geeft een overzicht van de resultaten van het meenemen van de algemene of
specifieke cumulatie in de analyses op kindniveau op de (gecorrigeerde) R2.
Tabel 4.2
Gecorrigeerde R2 voor verschillende modellena voor de kosten van jeugdhulp per kind op kindniveau, 2012
(in procenten)
algemeen

model alleen
hoofdtermen
model hoofdtermen +
cumulatie
effect toevoegen van
cumulatie
a

specifiek

algemene
cumulatie
(aantal risicokenmerken)

tweedeordecumulatietermen

hogere
cumulatietermen

tweedeordecumulatietermen
en hogere
cumulatietermen

4,9

4,9

4,9

4,9

5,0

5,6

5,5

5,7

0,03

0,71

0,56

0,80

Op basis van de 35 combinaties (voor de tweede-ordecumulatie), 13 combinaties van drie en
vier risicokenmerken (waarvan in de laatste kolom, met tweede-orde- én hogere cumulatietermen,
maar 4 significant) met voldoende kinderen met het kenmerk (minimaal 5000) en statistische
significantie (backward regression).

Bron: scp (eigen berekeningen op basis van niet-openbare microdata van het cbs. Deze microdata zijn onder
voorwaarden toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Voor nadere informatie
cvb@cbs.nl.)

De eerste rij in tabel 4.2 geeft de (gecorrigeerde) R2 op kindniveau van de modellen wanneer alleen hoofdtermen worden meegenomen. De volgende rij met resultaten geeft de
R2 als we hoofdtermen en cumulatietermen van verschillende orde gebruiken. De derde rij
geeft per kolom het verschil in R2 tussen de twee modellen. Hoe hoger het verschil, hoe
groter de toegevoegde waarde van het meenemen van de extra termen in de analyses.
Dit zijn overigens wel significante modelverbeteringen.6
In de modellen hierboven doen alleen de significante7 cumulatietermen mee. De standaardfouten worden geclusterd op gezinsniveau. Tijdens de backward (reduction) procedure
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worden bij elke ronde de insignificante coëfficiënten geëlimineerd, tot uiteindelijk een
regressie overblijft waarbij alle resterende cumulatietermen significant zijn. De analyse is
verricht op de gegevens van de 99,4% kinderen met volledige informatie voor alle variabelen (geen missings). Uit een gevoeligheidsanalyse (§ 4.6) blijkt dat onze conclusies overeind
blijven wanneer zo goed mogelijk rekening gehouden wordt met de kosten van de overige
kinderen.
Als we kolom 2 met kolom 3 vergelijken, dan zien we dat het toevoegen van (specifieke)
tweede-ordecumulatietermen de verklaring van de kostenverschillen (veel) sterker verbetert dan bij algemene cumulatie. Het toevoegen van de hogere (specifieke) cumulatietermen (kolom 4) of alle (specifieke) cumulatietermen (kolom 5) levert geen (verdere)
verbetering op. Het model met alle specifieke cumulatietermen heeft een iets hogere verklaringsgraad dan het model met alleen tweede-ordecumulatietermen. Dit betekent dat de
hogere ordetermen slechts iets meer informatie bevatten dan de tweede-ordetermen.
We gaan verder met het onderzoeken van de effecten van alleen de tweedeordecumulatietermen.8 Omdat in de schattingen in kolom 5 (na het toepassen van de backward regression procedure) ook significante coëfficiënten bij de derde en vierde orde van
cumulaties overblijven (vier van de dertien kenmerken, waarvan maar één met een positief
teken), bezien we als onderdeel van de gevoeligheidsanalyse hoe groot hun effect op
gemeenteniveau is.
We bespreken de effecten van de tweede-ordecumulatietermen op kindniveau, waarvan
we de uitkomsten weergeven in tabel 4.3. Voor de presentatie hebben we de groepen
‘gezinnen met uitkering’ en ‘herkomst niet-westers’ bij de tweede-ordecumulatietermen
elk op één rij weergegeven, zonder uitsplitsing. Voor de effecten van de uitgesplitste
tweede-ordecumulatietermen verwijzen we naar de tabellen in bijlage A.
Tabel 4.3 geeft de uitkomsten van twee modellen weer: een model waarin alleen de hoofdtermen9 worden opgenomen (kolom 3) en een model waarin naast de hoofdtermen ook de
tweede-ordecumulatietermen zijn opgenomen (kolom 4). Het gaan dan om 52 mogelijke
cumulatietermen, waarvan drie met minder dan 5000 kinderen. Van de 49 resterende
cumulatietermen zijn er 35 significant. Voor de presentatie hebben we ze naar 16 vormen
gehergroepeerd. Een plusteken bij een tweede-ordecumulatieterm kan gelezen worden als
extra kosten van kinderen met beide risicokenmerken ten opzichte van de optelling van de
afzonderlijke effecten van beide kenmerken (‘1 + 1 = 3’). Het opnemen van tweedeordecumulatietermen in de schattingen op kindniveau verhoogt de R2 van 5,2% naar 5,9%
(zoals eerder gemeld in tabel 4.2).
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Tabel 4.3
Schattingen van de kosten van jeugdhulp per kind: significantie van de effecten van hoofd- en tweede-ordecumulatietermen, analyse op kindniveau, 2012 (backward regressiona)

afkorting
hoofdtermen
kind volgt onderwijs t/m kaderberoepsonderwijs,
of volgt speciaal onderwijs
kind in gezin met bijstandsuitkering als
hoofdinkomen
kind in gezin met andere uitkering als
hoofdinkomen
kind in gezin in armoede, zonder uitkering
kind in eenoudergezin
ouder gebruikt ggz-medicijnen
Marokko
Turkije
Suriname
Antillenb
Afrika
overig niet-westers
kind in gezin met hoog inkomen (deciel 8-10)
extra kenmerken in het model
Oost- en Midden-Europa
overig westers
leeftijd kind 12-17 jaar
leeftijd kind 5-11 jaar
kind in gezin met meer dan drie kinderen
aanbieder aanwezig in de gemeente
tweede-ordecumulatietermenc
kindlaagopl en bijstand/andere uitkering/
armzonderuitkering
kindlaagopl en eenoudergezin
kindlaagopl en ouderggz
kindlaagopl en niet-westers
kindlaagopl en hoogink
bijstand en eenoudergezin
bijstand/andere uitkering/armzonderuitkering
en ouderggz
bijstand/andere uitkering en niet-westers
armzonderuitkering en eenoudergezin
armzonderuitkering en niet-westers
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alleen
hoofdtermen

hoofd- en
tweedeordecumulatietermen

kindlaagopl

+

+

bijstand

+

+

andereuitkering

+

+

armzonderuitkering
eenoudergezin
ouderggz
niet-westers
niet-westers
niet-westers
niet-westers
niet-westers
niet-westers
hoogink

+
+
+
–
–
–

+
+
+
+
+

–
–
–

+

–
–
+
+
–

–
–
+
+
–

+

+

–

+
+
+
–
+
ns
–
–
–/nsd
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Tabel 4.3
(Vervolg)

afkorting

alleen
hoofdtermen

eenoudergezin en ouderggz
eenoudergezin en niet-westers
eenoudergezin en hoogink
ouderggz en niet-westers
ouderggz en hoogink
niet-westers en hoogink
constante
R2
N

hoofd- en
tweedeordecumulatietermen
+
+/nse
–
–/nsf
–
+

–
4,9
3,4 miljoen

–
5,6
3,4 miljoen

+
–
ns

effect is statistisch significant positief (op 1%-significantieniveau).
effect is statistisch significant negatief (op 1%-significantieniveau).
effect is statistisch niet significant (op 1%-significantieniveau).

a

Deze methode begint met alle variabelen, en verwijdert stap voor stap de variabelen die niet significant
blijken te zijn.
Inclusief Aruba.
Voor de presentatie hebben we de groepen ‘gezinnen in uitkering’ en ‘herkomst niet-westers’ hier elk
op één rij weergegeven, zonder uitsplitsing.
Niet significant bij drie (Suriname, Antillen incl. Aruba, Afrika).
+ bij drie (Turkije, Marokko en overig niet-westers).
– bij twee (Marokko, Turkije).

b
c
d
e
f

De uitkomsten betreffende de hoofdtermen in tabel 4.3 onderstrepen de bevindingen uit
onze vorige publicatie (Ras et al. 2014) dat kenmerken als ‘kind volgt lage opleiding’, ‘komt
uit een eenoudergezin’, ‘komt uit een gezin met een laag inkomen’ of ‘uit een gezin met
een uitkering en heeft ouders met psychische problemen’, vaak te maken hebben met een
grotere kans op opvoed- en opgroeiproblemen en gemiddeld genomen ook vaker tot zorggebruik leiden. Wanneer we ook de tweede-ordecumulatietermen in de schattingen meenemen, dan blijven de tekens van de effecten van de hoofdtermen hetzelfde, behalve bij
verschillende groepen van niet-westerse herkomst. Die verandering heeft te maken met
het feit dat effecten nu preciezer terechtkomen bij combinaties van kenmerken (bv. nietwesters en uitkeringsontvanger).10
Uit de omvang van de hoofdeffecten en de tweede-ordecumulatie-effecten voor de nietwesterse groep van Antillianen (incl. Arubanen) en Surinamers, blijkt verder dat zij in termen van kosten meer lijken op de autochtonen dan op de overige niet-westerse migranten
van bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse herkomst. Antillianen en Surinamers vinden hun
weg naar de jeugdhulp blijkbaar makkelijker dan de andere niet-westerse migranten
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(Gilsing et al. 2015). Afgezien van combinaties met niet-westers of hoog inkomen, hebben
vrijwel alle cumulatietermen een kostenverhogend effect. Alleen de combinatie van
‘eenoudergezin’ met ‘arm zonder uitkering’ heeft een licht negatief teken. Dit wil zeggen
dat deze gezinnen iets minder jeugdhulp gebruiken dan op grond van de losse effecten te
verwachten zou zijn.
In Ras et al. (2014) bekeken we verschillen op gemeenteniveau, en daar speelde herkomst
een bescheiden rol. We zien nu op kindniveau in het verklaringsmodel met alleen hoofdtermen meer verschillen. De verschillende groepen binnen de niet-westerse migranten
scoren bij een combinatie met andere risicokenmerken vooral negatief (met uitzondering
van de combinatie met eenoudergezin). Dit duidt erop dat de autochtone kinderen met
(een) risicokenmerk(en) meestal duurdere vormen van hulp ontvangen of oververtegenwoordigd zijn in de jeugdhulp, vergeleken met de kinderen in gezinnen van niet-westerse
herkomst. Kijken we naar kinderen zonder risicokenmerk en naar niet-westerse kinderen
uit eenoudergezinnen, dan blijkt een aantal herkomstgroeperingen wat meer te kosten dan
de autochtone kinderen. Tabel A.1 in bijlage A geeft de effecten uitgesplitst naar verschillende groepen niet-westerse migranten.
Tot slot zien we dat de combinatie van risicokenmerken met beschermende factoren wisselende effecten heeft. Bij de risicokenmerken ‘eenoudergezin’ en ‘ouder met psychische
problemen’, gaat de combinatie met hoog inkomen gepaard met minder kosten dan de
referentiegroep. Maar de combinatie van ‘kind volgt lage opleiding’ met de groep nietwesterse allochtonen is kostenverhogend.
We laten in figuur 4.1 opnieuw de uitkomsten van de gemiddelde kosten per kind en
geschatte kosten per kind zien op basis van het model met alleen hoofdtermen en van het
model met hoofdtermen en tweede-ordecumulatietermen. Bij de groep kinderen met
vier risicokenmerken worden de gemiddelde kosten nu heel licht overschat (4%). Wanneer
we ook de specifieke cumulatietermen op hoger niveau (3 en 4) in de analyses betrekken,
komen de geschatte gemiddelde kosten bij de kinderen met vier risicokenmerken overeen
met de werkelijke waarde (niet in de figuur).

34

kosten en cumulatie

Figuur 4.1
Gemiddelde en geschatte kosten van jeugdhulp per kind, model met alleen hoofdtermen en model met
hoofdtermen en specifieke tweede-ordecumulatietermen, 2012 (in euro’s)
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1-risico

2-risico

3-risico

4-risico

geschatte kosten hoofdtermen
geschatte kosten hoofdtermen en specifieke tweede-ordecumulatietermen

Bron: scp (eigen berekeningen op basis van niet-openbare microdata van het cbs. Deze microdata zijn onder
voorwaarden toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Voor nadere informatie
cvb@cbs.nl.)

Dit model met tweede-ordecumulatietermen verklaart dus op kindniveau een groot deel
van de verschillen van de gemiddelde kosten tussen groepen kinderen met verschillende
aantallen risicokenmerken. We hebben vervolgens onderzocht of de effecten van tweedeordecumulatietermen ook de kostenverschillen tussen gemeenten beter kunnen verklaren.
In theorie zijn er verschillende mogelijkheden. Een extreme situatie zou zich voordoen als
in sommige gemeenten heel veel kinderen met tweede-ordecumulatietermen wonen en in
andere gemeenten vrijwel geen. Dan zouden er grote effecten kunnen zijn. Maar een ander
denkbaar extreem is dat alle tweede-ordecumulatietermen naar rato van het aantal kinderen over gemeenten zijn verdeeld. Dan verklaren deze termen kostenverschillen wel binnen
gemeenten, maar niet tussen gemeenten.
Gemeenteniveau
We vervolgen daarom de analyse door te testen of de kenmerken die op kindniveau significant zijn gebleken, ook op gemeenteniveau van belang zijn. Zoals vermeld in paragraaf 2.2,
kunnen we op gemeenteniveau geen gebruik maken van formele statistische toetsen,
omdat daar te veel samenhang bestaat tussen de hoofdtermen en de tweede-ordecumulatietermen en tussen de tweede-ordecumulatietermen onderling (multicollineariteit). In beginsel zijn alle effecten op gemeenteniveau ook significant. Het is in een extreem
geval mogelijk dat een effect slechts bij enkele gemeenten een verandering oplevert in de
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verwachte kosten. Ook dan is het effect relevant. Voor de verbetering van het verklaringsmodel kijken we hier echter of de verdeling over alle gemeenten noemenswaardig verandert. Het effect van een tweede-ordecumulatieterm op gemeenteniveau beoordelen we
daarom op grond van de extra verklaring die de tweede-ordecumulatieterm biedt na de
aggregatie van dat effect op gemeenteniveau. Dit doen we door op kindniveau kosten te
schatten met het model. Daarna berekenen we per kind de verwachte kosten door gebruik
te maken van dit model. De verwachte kosten aggregeren we op gemeenteniveau op basis
van het woonplaatsbeginsel. Op deze manier berekenen we de gemiddelde te verwachte
kosten per kind op gemeenteniveau. We bekijken hoe de verklaarde variantie op
gemeenteniveau verandert na het toevoegen van deze effecten. Zo vergelijken we modellen met tweede-ordecumulatietermen met modellen met alleen hoofdtermen.
Tabel 4.4 geeft een overzicht van de uitkomsten. De eerste rij geeft informatie over de verklaringsgraad van de kostenverschillen op gemeenteniveau wanneer het model met alleen
de hoofdtermen op kindniveau wordt uitgevoerd en de uitkomsten daarvan op gemeenteniveau worden geaggregeerd. Deze verklaarde variantie is dus berekend op gemeenteniveau.11 De tweede, derde en vierde rij geven de toegevoegde verklaringsgraad (in termen
van procentpunten) wanneer de modellen uitgebreid worden met cumulatietermen.
De tweede rij geeft de uitkomsten uit het model met alle 35 significante effecten van de
tweede-ordecumulatietermen naast de hoofdtermen. Het volledige model met hoofdtermen en alle specifieke cumulatietermen op alle niveaus (tweede-, derde- en vierde-orde
significante cumulatietermen, vierde rij) voegt het meeste toe aan de verklaringsgraad van
de kostenverschillen op kindniveau. Maar de bijdrage van de hogere-ordetermen is heel
bescheiden (+4,5 procentpunt versus +4,3 procentpunt). We bekijken daarom apart welke
tweede-ordecumulatietermen de meeste bijdrage leveren aan de verklaring van kostenverschillen op gemeenteniveau. Wanneer we steeds elke (op kindniveau) significante
tweede-ordecumulatieterm beurtelings aan het gemeentemodel met hoofdtermen toevoegen, stijgt de verklaarde variantie bij zeven12 van deze termen met meer dan
0,1 procentpunt (tabel 4.4). De andere negen vormen van cumulatie verbeteren het
verklaringsmodel niet noemenswaardig; als we ze toevoegen aan de analyse, verandert de
voorspelling van de gemiddelde kosten met gemiddeld minder dan 1 euro per kind bij
zogenoemde nadeelgemeenten.13 Ongeveer evenveel nadeelgemeenten gaan er dan op
vooruit als achteruit, en de nadelen zijn zelfs iets groter dan de voordelen. Deze negen vormen van cumulatie laten we dan ook buiten beschouwing.
De laatste twee rijen geven het totale effect op de toename van de verklaringsgraad op
gemeenteniveau, wanneer alle zeven tweede-ordecumulatietermen die relevant zijn voor
de verklaring van kostenverschillen op gemeenteniveau, tegelijk worden meegenomen.
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Tabel 4.4
Bijdragen van tweede-ordecumulatietermen aan de verklaarde variantie van kosten van jeugdhulp op
gemeenteniveau, 2012 (in procentpunten)
verklaarde variantie
model met alleen hoofdtermen

52,5

effecten t.o.v. het model met alleen hoofdtermen
model met hoofdtermen en algemene cumulatie
model met hoofd- en tweede-ordecumulatietermen, significant op kindniveau
model met hoofd- en tweede- en hogere orde specifieke cumulatietermen,
significant op kindniveau

–0,6
+4,5
+4,3

effect van beurtelings toevoegen van tweede-ordecumulatietermen aan model met
hoofdtermen (alleen tweede-ordecumulatietermen met bijdragen hoger dan
0,1 procentpunt)
kindlaagopl en bijstand
kindlaagopl en andereuitkering
kindlaagopl en eenoudergezin
kindlaagopl en ouderggz
bijstand en niet-westers
andereuitkering en niet-westers
eenoudergezin en niet-westers
alle op gemeenteniveau relevante tweede-ordecumulatietermen
alle op gemeenteniveau relevante tweede-ordecumulatietermen, zonder nietwesters

+0,4
+0,7
+0,6
+0,3
+2,7
+0,6
+0,5
+4,7
+1,5

Bron: scp (eigen berekeningen op basis van niet-openbare microdata van het cbs. Deze microdata zijn onder
voorwaarden toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Voor nadere informatie
cvb@cbs.nl.)

De grootste afzonderlijke bijdrage komt van de combinatie bijstandsontvanger met nietwesterse migrant. Wanneer we de zeven tweede-ordecumulatietermen in tabel 4.4
toevoegen, stijgt de verklaarde variantie met 4,7 procentpunt. Als we de tweedeordecumulatietermen met ‘niet-westerse migrant’ buiten beschouwing laten, dan stijgt de
verklaarde variantie veel minder, namelijk met 1,5 procentpunt.
4.4

Specifieke cumulatie zonder opleiding

Het verdeelmodel verschilt op een aantal punten van het verklaringsmodel. Verschillen zijn
mogelijk doordat aan een verdeelmodel andere eisen worden gesteld dan aan een
verklaringsmodel. Deze betreffen onder meer actualiteit, openbaarheid en stabiliteit van
de gegevens en de wens om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande maatstaven
die voldoen aan de criteria van het gemeentefonds, en om aanbodgerelateerde effecten
juist uit te sluiten.
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Voor het verkrijgen van een beter beeld van de relevantie van de cumulatie-effecten voor
het verdeelmodel, moet er een goede aansluiting van het verklaringsmodel op het verdeelmodel zijn. Een belangrijk punt hierbij is dat het kenmerk ‘kind volgt lage opleiding’ niet is
opgenomen in het verdeelmodel (zie Cebeon 2014).14 We onderzoeken daarom hier nu de
cumulatieproblematiek in een variant van het verklaringsmodel waarin het risicokenmerk
‘kind volgt lage opleiding’ buiten beschouwing is gelaten. We volgen dezelfde algemene
aanpak als in het voorgaande. De gemiddelde kosten per kind in termen van algemene
cumulatie hangen nu veel minder sterk samen met het aantal risicokenmerken, maar de
relatie blijft licht exponentieel (figuur 4.2).
Figuur 4.2
Relatie tussen gemiddelde kosten van jeugdhulp, naar het aantal algemene risicokenmerken voor de
twee modelspecificaties, 2012, (in euro’s)
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Bron: scp (eigen berekeningen op basis van niet-openbare microdata van het cbs. Deze microdata zijn onder
voorwaarden toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Voor nadere informatie
cvb@cbs.nl.)

Het meest onderscheidende kenmerk bij de combinaties van de risicokenmerken in termen
van kosten per kind, wordt in deze opzet het risicokenmerk ‘kind in een gezin met uitkering
als hoofdinkomen’ zonder andere risicokenmerken (tabel 4.5).
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Tabel 4.5
Kans op zorg en de gemiddelde kosten van jeugdhulp, naar risicokenmerken, 2012 (in procenten en euro’s)
alle kinderen met
dit kenmerk

alle kinderen met
alleen dit kenmerk

kans op
zorg (%)

kosten
(euro)

kans op
zorg (%)

kosten
(euro)

kind in gezin met uitkering als hoofdinkomen
kind in arm gezin zonder uitkering als hoofdinkomen
kind in eenoudergezin
ouder gebruikt ggz-medicijnen
niet-westers

18
10
18
19
9

2500
850
2000
2000
100

16
10
15
16
6

2300
700
1200
1350
500

geen risicokenmerk
een risicokenmerk
twee of meer risicokenmerken

7
10
15

450
900
1700

9

800

gemiddeld Nederland

Bron: scp (eigen berekeningen op basis van niet-openbare microdata van het cbs. Deze microdata zijn onder
voorwaarden toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Voor nadere informatie
cvb@cbs.nl.)

Tabel 4.6 geeft informatie over het effect van verschillende specifieke tweedeordecumulatietermen op de kosten per kind (schattingen op kindniveau). Voor de presentatie hebben we de groepen ‘gezinnen in uitkering’ en ‘herkomst niet-westers’ bij de
tweede-ordecumulatietermen elk op één rij weergegeven, zonder uitsplitsing. Voor de
effecten van de afzonderlijke tweede-ordecumulatietermen verwijzen we naar de tabellen
in bijlage A.
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Tabel 4.6
Schattingen van de kosten van jeugdhulp per kind: significantie van de effecten van hoofd- en tweedeordecumulatietermen, analyse op kindniveau, 2012 (backward regressiona)

hoofdtermen
kind in gezin met bijstandsuitkering als
hoofdinkomen
kind in gezin met andere uitkering als
hoofdinkomen
kind in gezin in armoede, zonder uitkering
kind in eenoudergezin
ouder gebruikt ggz-medicijnen
Marokko
Turkije
Suriname
Antillenb
Afrika
overig niet-westers
kind in gezin met hoog inkomen (deciel 8-10)
extra kenmerken in het model
Oost- en Midden-Europa
overig westers
leeftijd kind 12-17 jaar
leeftijd kind 5-11 jaar
kind in gezin met meer dan drie kinderen
aanbieder aanwezig in de gemeente
tweede-ordecumulatietermenc
bijstand en eenoudergezin
bijstand/andere uitkering en ouderggz
bijstand/andere uitkering en niet-westers
armzonderuitkering en eenoudergezin
armzonderuitkering en ouderggz
armzonderuitkering en niet-westers
eenoudergezin en ouderggz
eenoudergezin en niet-westers
eenoudergezin en hoogink
ouderggz en niet-westers
ouderggz en hoogink
niet-westers en hoogink
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hoofd- en
tweedeordecumulatietermen

afkorting

alleen
hoofdtermen

bijstand

+

+

andereuitkering

+

+

armzonderuitkering
eenoudergezin
ouderggz
niet-westers
niet-westers
niet-westers
niet-westers
niet-westers
niet-westers
hoogink

+
+
+
–
–

+
+
+
+
–

+
–
–
–

–

–
–
+
+
–

–
–
+
+
–

+

+

+
+
–
–
+
–/ns/+d
+
+/nse
–
–/nsf
–
+
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Tabel 4.6
(Vervolg)

afkorting
constante
R2
N

alleen
hoofdtermen

hoofd- en
tweedeordecumulatietermen

–
1,9
3,4 miljoen

–
2,1
3,4 miljoen

+
–
ns

effect is statistisch significant positief (op 1%-significantieniveau).
effect is statistisch significant negatief (op 1%-significantieniveau).
effect is statistisch niet significant (op 1%-significantieniveau).

a

Deze methode begint met alle variabelen, en verwijdert stap voor stap de variabelen die niet significant
blijken te zijn.
Inclusief Aruba.
Voor de presentatie hebben we de groepen ‘gezinnen in uitkering’ en ‘herkomst niet-westers’ hier elk
op één rij weergegeven, zonder uitsplitsing.
– bij drie (Marokko, Turkije, overig niet-westers);
+ bij een (Antillen incl. Aruba);
ns bij twee (Suriname en Afrika).
+ bij twee (Marokko, overig niet-westers);
ns bij de overige vier herkomstgebieden.
Alleen bij Marokko en Turkije een minteken.

b
c
d

e
f

Dit model op kindniveau heeft een lagere verklaringsgraad dan het oorspronkelijke model
met ‘kind volgt lage opleiding’. De gevonden significante effecten van de tweedeordecumulatietermen met ‘kind volgt lage opleiding’ in het oorspronkelijke model komen
hier uiteraard te vervallen. Verder komen de effecten sterk overeen (tabel 4.7). Het verschil
in de gevonden effecten ligt in de combinatie van ‘arme gezinnen zonder uitkering’ met
‘niet-westerse herkomstgroepen’ en de combinatie van ‘gezinnen in uitkering’ met ‘ouder
gebruikt ggz-medicijnen’. Tabel A.2 in bijlage A geeft weer de effecten uitgesplitst naar verschillende groepen van de niet-westerse migranten.
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Tabel 4.7
Effecten tweede-ordecumulatietermen van model met ‘kind volgt lage opleiding’ en model zonder ‘kind
volgt lage opleiding’, op kindniveau, 2012 (backward regressiona)
effect in model 1
(met kind volgt lage
opleiding)
kindlaagopl en bijstand/andere uitkering/
armzonderuitkering
kindlaagopl en eenoudergezin
kindlaagopl en ouderggz
kindlaagopl en niet-westersb
bijstand en eenoudergezin
bijstand/andere uitkering en ouderggz
bijstand/andere uitkering en niet-westers
armzonderuitkering en eenoudergezin
armzonderuitkering en niet-westers
eenoudergezin en ouderggz
eenoudergezin en niet-westers
eenoudergezin en hoogink
ouderggz en niet-westers
ouderggz en hoogink
niet-westers en hoogink

+
+
+
–
+
ns
–
–
–/ns
+
+/ns
–
–/ns
–
+

effect in model 2
(zonder kind volgt lage
opleiding)
nvt
nvt
nvt
nvt
+
+
–
–
–/ns/+ c
+
+/nsd
–
–/nse
–
+

ns

effect is statistisch niet significant (op 1%-significantieniveau).

a

Deze methode begint met alle variabelen, en verwijdert stap voor stap de variabelen die niet
significant blijken te zijn.
Voor de presentatie hebben we de groepen ‘gezinnen in uitkering’ en ‘herkomst niet-westers’ hier elk
op één rij weergegeven, zonder uitsplitsing.
– bij drie (Marokko, Turkije, overig niet-westers),
+ bij een (Antillen incl. Aruba)
ns bij twee (Suriname en Afrika).
+ bij twee (Marokko, overig niet-westers)
ns bij de overige vier herkomstgebieden.
Alleen bij Marokko en Turkije een minteken.

b
c

d
e

Bron: scp (eigen berekeningen op basis van niet-openbare microdata van het cbs. Deze microdata zijn onder
voorwaarden toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Voor nadere informatie
cvb@cbs.nl.)

Tabel 4.8 laat zien welke tweede-ordecumulatietermen in de twee verschillende modellen
relevante verklaring toevoegen op gemeenteniveau.
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Tabel 4.8
Bijdragen van tweede-ordecumulatietermen aan de verklaarde varianatie op gemeenteniveau van
twee modellen, 2012 (in procentpunten; relatief verschil tussen haken)
model 1
(met kind
volgt lage
opleiding)
model met alleen hoofdtermen
effecten t.o.v. het model met alleen hoofdtermen
model met hoofdtermen en algemene cumulatie
model met hoofd- en tweede-ordecumulatietermen;
significant op kindniveau
model met hoofd- en tweede- en hogere orde specifieke
cumulatietermen; significant op kindniveau
effect van beurtelings toevoegen van tweede-ordecumulatietermen aan
model met hoofdtermen (alleen tweede-ordecumulatietermen met
bijdragen hoger dan 0,1 procentpunt)
kindlaagopl en bijstand
kindlaagopl en andereuitkering
kindlaagopl en eenoudergezin
kindlaagopl en ouderggz
bijstand en niet-westers
andereuitkering en niet-westers
eenoudergezin en niet-westers
alle tweede-ordecumulatietermen die relevant zijn op gemeenteniveau
idem, zonder niet-westers

model 2
(zonder kind
volgt lage
opleiding)

52,5

49,1

–0,6
+4,5

0,5
+3,8

+4,3

+3,6

+0,4
+0,7
+0,6
+0,3
+2,7
+0,6
+0,5

+3,6
+0,9
+0,7

+4,7 (8,9%)
+1,5

+4,2 (8,6%)
0,0

Bron: scp (eigen berekeningen op basis van niet-openbare microdata van het cbs. Deze microdata zijn onder
voorwaarden toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Voor nadere informatie
cvb@cbs.nl.)

Uit tabel 4.8 komt naar voren dat de toegevoegde verklaringsgraad in model 1 iets hoger is
dan in model 2. De cumulatie-effecten in model 1, die optellen tot 4,7% extra verklaring,
zijn verspreid over een zevental tweede-ordecumulatietermen. De tweede-ordecumulatietermen in model 2, die optellen tot 4,2% extra verklaring, zijn beperkt tot een drietal,
waarvan de combinatie ‘niet-westerse migrant’ met ‘huishouden met uitkering’ met
3,6 procentpunt verreweg het belangrijkst is. Dit laatstgenoemde cumulatie-effect is negatief. Dit wil zeggen dat de combinatie ‘niet-westerse migrant’ met ‘uitkering’ een verlagend
effect heeft op de kosten van jeugdhulp.
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4.5

Uitkomsten naar gemeentegrootte

Tabel 4.9 geeft de uitkomsten voor het model zonder en met cumulatie (met ‘kind volgt
lage opleiding’) naar gemeentegrootte (kolom 1). Deze tabel is opgenomen, omdat vooral
grote gemeenten melden met cumulatie-effecten te maken te hebben. De laatste
vier kolommen laten de gemiddelde jeugdhulpkosten (absoluut en relatief) zien op basis
van de schattingsvarianten wanneer a) alleen de hoofdtermen meedoen in de schattingen
op kindniveau en b) hoofdtermen en tweede-ordecumulatietermen meedoen die relevant
zijn bij het verklaren van verschillen op gemeenteniveau.
Tabel 4.9
Cumulatie-effecten naar gemeentegrootte, model 1, 2012 (aantallen, euro’s per jeugdige en index)

aantal

gemiddeld
aantal
kinderen

gemeentegrootte
erg klein
klein
middelklein
middelgroot
groot

33
109
193
46
27

1.500
3.100
6.500
14.400
40.000

schattingen relatief
t.o.v. totaal

gemiddelde kosten per kind
werkelijk
(sd)
660 (210)
703 (197)
748 (180)
925 (234)
886 (142)

hoofdtermena
666
707
764
856
864

sd

standaarddeviatie.

a
b

Alleen hoofdtermen.
Hoofdtermen plus relevante tweede-ordecumulatietermen.

met
cumulatieb
658
704
760
860
867

hoofdtermena
1,10
1,05
1,05
0,96
0,99

met
cumulatieb
1,09
1,05
1,05
0,96
0,99

Bron: scp (eigen berekeningen op basis van niet-openbare microdata van het cbs. Deze microdata zijn onder
voorwaarden toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Voor nadere informatie
cvb@cbs.nl.)

Middelgrote gemeenten hebben te maken met de hoogste kosten per kind. De modellen
schatten wat hogere gemiddelde kosten bij de kleine en middelkleine gemeenten (rond de
5% hoger) en onderschatten met ongeveer 4% de gemiddelde kosten bij middelgrote
gemeenten. Bij de 27 grootste gemeenten zijn de gemiddelde waargenomen kosten en de
geschatte kosten bijna gelijk. Het is opvallend dat de verschillende versies van de modellen
met of zonder tweede-ordecumulatietermen niet veel van elkaar afwijken. Cumulatie
maakt dus niet veel uit voor de verdeling naar gemeentegrootte. De uitkomsten voor de
analyse zonder ‘kind volgt lage opleiding’ zijn niet veel anders.
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4.6

Gevoeligheidsanalyses

We hebben de bovengenoemde bevindingen getoetst op hun stabiliteit door de analyses
toe te passen op de groep kinderen voor wie de kosten lager zijn dan 200.000 euro
(dus zonder uitbijters). Ook hebben we een modelspecificatie doorgerekend die beter rekening houdt met de verdeling van de kosten op kindniveau. Meer dan 90% van de kinderen
is geen gebruiker en heeft dus geen kosten voor jeugdhulp. Daarom kijken we ook naar de
uitkomsten op basis van de theoretisch meer geschikte zero-inflated negative binomial (zinb)analyse.15
Al deze analyses veranderen de conclusies uit tabel 4.8 niet. Er komen nergens nieuwe termen bij die de kostenverschillen tussen de gemeenten extra zouden kunnen verklaren.
Verder voegt geen van de hogere cumulatietermen extra verklaringsgraad toe bij de
kostenverschillen op gemeenteniveau bovenop de effecten van de tweede-ordecumulatietermen.
We hebben ook onderzocht of het weglaten van de 0,6% kinderen met onvolledige gegevens invloed zou kunnen hebben op de analyse. Het betreft kinderen met gemiddeld
hogere kosten, die relatief vaak intramurale zorg gebruiken. We konden het model op
kindniveau uiteraard niet voor deze groep aanpassen (vanwege de ontbrekende gegevens),
maar wel konden we op gemeenteniveau de kosten van deze groep kinderen meenemen
bij het bepalen van het gemiddelde. Het blijkt dat deze gemeentelijke kostenverschillen
met het verklaringsmodel zonder cumulatie iets beter worden verklaard, en met het model
met cumulatie ongeveer even goed als in de hoofdvariant (zonder deze groep kinderen).
De conclusie is dat ook in deze variant cumulatie maar een bescheiden verbetering van de
verklaring van gemeentelijke kostenverschillen biedt.
Ten slotte hebben we gekeken naar cumulatietermen waar minder dan 5000 kinderen
onder vallen. Deze zijn niet opgenomen in de analyse vanwege de lage aantallen.
Wanneer we ze desondanks in de analyse betrekken, zien we dat ze geen effect hebben op
gemeentelijke kostenverschillen. De conclusies veranderen dus niet.
Noten
1
2
3
4
5

6
7
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De R2 wordt gecorrigeerd voor het aantal verklarende variabelen in het model.
Op basis van de likelihood ratio-toets tussen twee modellen.
Dit doen we door het model op kindniveau de kosten te laten schatten, en daarna deze kosten van elk
kind op te tellen per woongemeente van het kind (op basis van het woonplaatsbeginsel).
Er is zelfs sprake van een lichte afname. Het is inderdaad mogelijk dat een model dat op kindniveau iets
beter verklaart, de gemeenteverschillen juist iets minder goed verklaart.
Vijf risicokenmerken waarvan ‘gezinnen met laag inkomen en/of uitkering’ is uitgesplitst in drie groepen en ‘niet-westers’ in zes groepen. Daarnaast is de beschermende factor ‘kind in gezin met hoog
inkomen (deciel 8-10)’ meegenomen. De combinatie van deze laatste met ‘niet-westers’ wordt niet
naar de zes groepen uitgesplitst, omdat de aantallen dan veel te laag zijn.
Op basis van de likelihood ratio-toets tussen twee modellen.
Er is getoetst op 1%-significantieniveau.
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8

9

10

11

12

13
14
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In paragraaf 4.6 kijken we, als onderdeel van de gevoeligheidsanalyses, ook naar de effecten van
hogere cumulatietermen op de toename van de verklaringsgraad van de kostenverschillen op
gemeenteniveau.
Er is mogelijk ook een invloed van zorgaanbieders op de kosten van jeugdhulp. Mogelijke verklaringen
hiervoor zijn dat ouders met een zorgkind dicht bij de aanbieder gaan wonen, een aanbieder zich dicht
bij de clientèle vestigt, of dat aanbod eigen vraag creëert. Om deze invloed uit te schakelen, nemen we
in alle analyses per gemeente een variabele op die de aanwezigheid van het aanbod weergeeft
(onafhankelijk van het type). De coëfficiënt van deze variabele is in alle modellen positief en varieert
weinig in grootte.
We leggen dit hier uit aan de hand van ‘kind herkomst Marokko’. Uit tabel 3.1 kwam naar voren dat de
gemiddelde kosten van kinderen van Marokkaanse afkomst 100 euro hoger zijn dan die van een
gemiddeld kind in Nederland. Wanneer we in de analyse corrigeren voor risicokenmerken zoals ‘gezin
met uitkering’ en ‘kind is laagopgeleid’ (eerste kolom in tabel 4.3), wordt het teken van het kenmerk
‘Marokkaan’ negatief. Een relatief groot deel van de Marokkaanse kinderen is laagopgeleid en leeft in
een gezin met armoede/uitkering. Zonder tweede-ordecumulatietermen komt het effect van herkomst
in het risicokenmerk ‘herkomst Marokko’ terecht. Als tweede-ordecumulatietermen meedoen (zie de
noten in tabel 4.3 of anders tabel A.1 in bijlage A), komt het grootste deel van het negatieve effect
terecht in de term ’Marokko en uitkering’ en ‘Marokko en opleiding kind laag’. Het effect bij het risicokenmerk Marokko wordt dan bepaald door de kleinere groep zonder uitkering of lage opleiding, en dit
effect blijkt soms positief uit te vallen, zoals bij kinderen uit een eenoudergezin of kinderen zonder
andere risicokenmerken. Het effect van ‘herkomst Marokko’ is dus vooral negatief ten opzichte van
autochtone kinderen, en is gelokaliseerd bij kinderen met een lage opleiding en in gezinnen met uitkering/armoede.
De te verwachten kosten per kind bij verschillende modellen zijn berekend op kindniveau, en daarna
gemiddeld op gemeenteniveau. Op gemeenteniveau hebben we bekeken welk deel van de totale variantie (vartotal), dus van de werkelijke kosten per kind, wordt verklaard en welk deel niet. Het gedeelte
dat niet wordt verklaard, staat bekend als dat van de residuen (varresiduen). De gebruikte (stanVAR
daard)formule luidt R2 = 1 − VARresiduen . We hebben elke gemeente hierbij gewogen met het aantal kindetotal
ren in die gemeente. De verklaarde variantie op gemeenteniveau in de eerste rij in tabel 4.4 is lager dan
die uit de vorige publicatie (Ras et al. 2014). Dit komt doordat op een ander niveau wordt geoptimaliseerd.
‘Niet-westers’ nemen we nu als één groep in deze schatting. Er wordt niet verder onderscheiden naar
herkomstland, omdat de groep niet-westers als geheel hier beter verklaart dan de herkomstlanden
apart.
Dit geldt ongeacht of we nadeelgemeenten definiëren als de 50%, 10% of 5% gemeenten die het grootste nadeel ondervinden bij het gekozen model.
Het lage onderwijsniveau onder middelbare scholieren is alleen goed te meten bij de kinderen van
15 jaar. In het ideale geval zouden we voor kinderen van alle leeftijden een vergelijkbare maat hebben,
maar die is niet beschikbaar. Andere verschillen met het verdeelmodel betreffen tweede-ordecumulatietermen die niet in het huidige verdeelmodel zitten, maar in het verklaringsmodel kostenverlagend zijn: kruisingen van de verschillende risicokenmerken met de groep niet-westerse migranten.
Via leerlinggewichten (gebaseerd op het aandeel ouders die laagopgeleid zijn) zijn effecten van nietwesterse migranten wel indirect in het verdeelmodel opgenomen. Deze relaties duiden wellicht eerder
op onderconsumptie dan op minder gezinsproblematiek (vergeleken met autochtone kinderen)
(Gilsing et al. 2015).
Als laatste zijn er de tweede-ordecumulatietermen die niet in het huidige verdeelmodel zitten en
kostenverhogend zijn: de combinaties van eenoudergezinnen of uitkeringsgerechtigden met psychische
problematiek. Beide groepen zijn naar verhouding klein (minder dan 9000 kinderen).

kosten en cumulatie

15

Dit is een schattingsmethodiek die een tweestapsprocedure volgt (maar deze stappen wel simultaan
uitvoert): in de eerste stap meten we de effecten die de kans op zorg bepalen en in de tweede stap
meten we de effecten op de hoogte van de kosten bij kinderen met jeugdhulp. Deze methodiek houdt
rekening met de grote hoeveelheid nullen in de data (geen gebruik) en met scheefheid in de verdeling
van de positieve kosten (een grote groep kinderen met betrekkelijk lage kosten en een kleine groep
kinderen met betrekkelijk hoge kosten). Vervolgens wordt bepaald welke (combinaties van) kenmerken
statistisch gezien invloed hebben (significantie) en in welke mate deze invloed kwantitatief relevant is.
Het probleem met de zinb-analyse is dat deze tijdrovend en complex is en de uitkomsten bovendien
lastig te interpreteren zijn. Daarom is deze schattingstechniek alleen ter controle ingezet en is de
hoofdanalyse uitgevoerd met regressie-analyse.
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5

Slotbeschouwing

In dit rapport is nagegaan of cumulatie-effecten een rol spelen bij het verklaren van
gemeentelijke kostenverschillen in de jeugdhulp. Onder een cumulatie-effect wordt verstaan dat een combinatie van risicokenmerken een groter of kleiner effect heeft op de kosten van jeugdhulp dan de optelling van de effecten van de afzonderlijke kenmerken. Zo zou
het kunnen zijn dat de kosten van jeugdhulp voor eenoudergezinnen met een niet-westers
gezinshoofd groter dan wel kleiner zijn dan de kosten die voortvloeien uit de optelling van
de afzonderlijke effecten van ‘eenoudergezin’ en van ‘niet-westers gezin’.
We zijn nagegaan of cumulatie-effecten van belang zijn door alle mogelijke combinaties
van risicokenmerken toe te voegen aan het verklaringsmodel voor de jeugdhulp op
gemeenteniveau. Uit deze analyse is gebleken dat de invloed van combinaties van risicokenmerken bescheiden is en varieert van 4,7 (model 1) tot 4,2 (model 2) procentpunt op de
verklaringsgraad op gemeenteniveau (tabel 4.8). Dit betreft voornamelijk combinaties van
twee risicokenmerken. Combinaties van drie of meer risicokenmerken voegen nauwelijks
iets toe aan de verklaring van gemeentelijke kostenverschillen.
Risicokenmerken kunnen uitsluitend als verdeelmaatstaf in een gemeentelijk verdeelmodel worden opgenomen als het gaat om concrete combinaties. Verdeelmaatstaven
moeten bovendien een plausibele relatie hebben met de betrokken kosten, nauwkeurig en
objectief meetbaar zijn, betrekkelijk stabiel zijn in de tijd en niet door de lokale overheden
te beïnvloeden (tk 1999/2000). Uit de analyse is gebleken dat twee combinaties potentieel
in aanmerking komen om als cumulatie-effect te worden opgenomen in het verdeelmodel
voor de jeugdhulp. Het betreft de combinatie van niet-westerse migrant met andere risicokenmerken en de combinatie van kinderen die een lage opleiding volgen met andere
risicokenmerken.
Niet-westerse migranten maken minder kosten voor jeugdhulp dan gemiddeld. In combinatie met andere risicokenmerken wordt dit negatieve effect gespecificeerd en wordt het
hoofdeffect neutraal. Dit betekent dat de lagere kosten van niet-westerse migranten gelokaliseerd zijn bij specifieke bevolkingsgroepen, zoals niet-westerse uitkeringsontvangers
en niet-westerse migranten met laagopgeleide kinderen.
Bij kinderen die een lage opleiding volgen, zijn de jeugdhulpkosten vooral hoog als het
eenoudergezinnen betreft en gezinnen die van een uitkering afhankelijk zijn. Het gaat hier
om kinderen die onderwijs volgen op middelbaar niveau tot en met kaderberoepsonderwijs of kinderen die speciaal onderwijs volgen.
Om de betekenis van deze resultaten voor het verdeelmodel in te schatten, hebben we een
variant op het verklaringsmodel gebruikt. Hieruit is het risicokenmerk ‘kind volgt lage
opleiding’ weggelaten, omdat het niet in het verdeelmodel aanwezig is. In deze opzet zijn
twee cumulatietermen van invloed op de gemeentelijke kostenverschillen: niet-westerse
migranten met bijstand als hoofdinkomen en niet-westerse migranten met een andere uit48
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kering als hoofdinkomen. De verklaring van kostenverschillen neemt door deze termen
met 4 procentpunt toe.
In beginsel is het nog mogelijk dat kenmerken die in het verklaringsmodel geen aantoonbaar effect hadden, in een cumulatie-analyse wel een significant effect hebben. Dit is echter lastig vast te stellen. Aan de ene kant zijn de mogelijkheden om dit te analyseren
beperkt: op kindniveau zijn we gebonden aan beperkingen van de registratiegegevens.
Aan de andere kant zou ook de interpretatie lastig worden. Er zullen, als gevolg van de
hoeveelheid gegevens, altijd wel enkele effecten van deze aard te vinden zijn, maar hun
betekenis is dan niet duidelijk.
Het antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek is dat de effecten van cumulatie van
risicokenmerken op de kosten van jeugdhulp beperkt zijn. De combinaties van ‘nietwesterse migrant’ en ‘kind(eren) met een lage opleiding’ met enkele andere risicokenmerken leveren een kleine verbetering op van het verklaringsmodel voor de kosten van
jeugdhulp. De vraag is of deze verbetering van voldoende betekenis is om het huidige
verdeelmodel voor de jeugdhulp aan te passen. Daarbij moet ook worden nagegaan of
deze combinaties voldoen aan de eisen die aan verdeelmaatstaven kunnen worden
gesteld.
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Bijlage A
In tabel 4.3 en 4.6 hebben we de effecten van de tweede-ordecumulatietermen van de
niet-westerse migranten zonder nader onderscheid weergegeven. Daarom geven we in
deze bijlage de effecten van de tweede-ordecumulatietermen van elke groep migranten
apart. In tabel A.1 doen we dat voor het model met ‘kind volgt lage opleiding’ en in tabel A.
2 voor het model zonder ‘kind volgt lage opleiding’. Per combinatie betekent ‘+’ dat er een
significant positieve correlatie met de kosten is, ‘–’ dat er een significant negatieve correlatie is en ‘ns’ dat er geen significant effect is. De verschillen tussen de twee tabellen betreffen uiteraard vooral de termen met ‘kind volgt lage opleiding’. De overige verschillen zijn
heel klein; ze betreffen alleen de combinaties ‘arm zonder uitkering’ met ‘ouder gebruikt
ggz-medicijnen’, ‘overig niet-westers’ met ‘eenoudergezin’, en ‘ouder gebruikt ggzmedicijnen’ in combinatie met ‘Suriname, Afrika en overig niet westers’.
Tabel A.1
Schattingen van de kosten van jeugdhulp per kind, model 1 (kind volgt lage opleiding), naar herkomstgroep
(effect tweede-ordecumulatietermen), 2012

effect
kindlaagopl en bijstand
kindlaagopl en
andereuitkering
kindlaagopl en
armzonderuitkering
kindlaagopl en eenoudergezin
kindlaagopl en ouderggz
kindlaagopl en niet-westers
kindlaagopl en hoogink
bijstand en eenoudergezin
bijstand en ouderggz
bijstand en niet-westers
andereuitkering en
eenoudergezin
andereuitkering en ouderggz
andereuitkering en nietwesters
armzonderuitkering en
eenoudergezin
armzonderuitkering en
ouderggz
armzonderuitkering en nietwesters
eenoudergezin en ouderggz
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Marokko

Turkije

Suriname

Antillena

Afrika

overig
nietwesters

–

–

–

ns

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ns

–

–

–

–

–

ns

ns

ns

–

+
+
+
+
+
ns
+
+
ns
+

–
ns

+

bijlage a

Tabel A.1
(Vervolg)
effect
eenoudergezin en nietwesters
eenoudergezin en hoogink
ouderggz en niet-westers
ouderggz en hoogink
hoogink en niet-westers

Marokko

Turkije

Suriname

Antillena

Afrika

overig
nietwesters

+

ns

ns

ns

ns

+

–

–

ns

ns

ns

ns

–
–
+

+
–
ns

effect is statistisch significant positief (op 1%-significantieniveau).
effect is statistisch significant negatief (op 1%-significantieniveau).
effect is statistisch niet significant (op 1%-significantieniveau).

a

Inclusief Aruba.
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Tabel A.2
Schattingen van de kosten van jeugdhulp per kind, model 2 (zonder kind volgt lage opleiding), naar herkomstgroep (effect tweede-ordecumulatietermen), 2012

effect
bijstand en eenoudergezin
bijstand en ouderggz
bijstand en niet-westers
andereuitkering en
eenoudergezin
andereuitkering en ouderggz
andereuitkering en nietwesters
armzonderuitkering en
eenoudergezin
armzonderuitkering en
ouderggz
armzonderuitkering en nietwesters
eenoudergezin en ouderggz
eenoudergezin en nietwesters
eenoudergezin en hoogink
ouderggz en niet-westers
ouderggz en hoogink
hoogink en niet-westers

Marokko

Turkije

Suriname

Antillena

Afrika

overig
nietwesters

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ns

+

ns

–

+

ns

ns

ns

ns

+

–

–

ns

ns

ns

ns

+
+
ns
+

–
+

+

–
–
+

+
–
ns

effect is statistisch significant positief (op 1%-significantieniveau).
effect is statistisch significant negatief (op 1%-significantieniveau).
effect is statistisch niet significant (op 1%-significantieniveau).

a

Inclusief Aruba.

Bron: scp (eigen berekeningen op basis van niet-openbare microdata van het cbs. Deze microdata zijn onder
voorwaarden toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Voor nadere informatie
cvb@cbs.nl.)
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Bijlage B
Tabel B.1
Aanwezigheid en effecten van algemene cumulatie, 2012 (backward regressiona)

kans op zorg
(logit-schatting)
0 risicokenmerken

kindniveau
kosten per kind
(ols-schatting)

ref.

ref.

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
ns
–
–
–

–
–
+
–
+

–
–
+
–
+

R2 zonder cumulatie

11,6%

4,9%

algemene cumulatie
2 risicokenmerken
3 risicokenmerken
4 risicokenmerken

–
–
–

+
+
+

11,7%
3,4 miljoen

4,95%
3,4 miljoen

hoofdtermen
kind volgt onderwijs t/m kaderberoepsonderwijs,
of volgt speciaal onderwijs
kind in gezin met uitkering
kind in eenoudergezin
kind in gezin in armoede
ouder gebruikt ggz-medicijnen
leeftijd kind 12-17 jaar
niet-westers
Marokko
Turkije
Suriname
Antillenb
Afrika
overig niet-westers
kind in gezin met hoog inkomen (deciel 8-10)
extra kenmerken in het model
westers
Oost- en Midden-Europa
overig westers
leeftijd kind 5-11 jaar
kind in gezin met meer dan drie kinderen
aanbieder aanwezig in de gemeente

R2 met algemene cumulatie
N
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Tabel B.1
(Vervolg)

+
–
ns

effect statistisch significant positief (op 1% significantieniveau).
effect statistisch significant negatief (op 1% significantieniveau).
effect statistisch niet significant (op 1% significantieniveau).

a

Deze methode begint met alle variabelen, en verwijdert stap voor stap de variabelen die niet
significant blijken te zijn.
Inclusief Aruba.

b

Bron: scp (eigen berekeningen op basis van niet-openbare microdata van het cbs. Deze microdata zijn onder
voorwaarden toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Voor nadere informatie
cvb@cbs.nl.)
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