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Voorwoord

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws), een jeugd-
zorgregio en een zorgaanbieder heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) een verge-
lijking gemaakt van de uitkomsten van het historisch budget in de Meicirculaire 2014 en
berekeningen die in deze regio zijn uitgevoerd. Er werden namelijk grote verschillen
geconstateerd tussen de berekeningen van het scp en de berekeningen die in de regio zijn
uitgevoerd. De betrokken instelling heeft daarvoor de gegevens over de cliënten in zorg
aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) geleverd, die deze gegevens geanonimi-
seerd via een beveiligde verbinding aan het scp beschikbaar heeft gesteld voor nadere
analyse. Van deze analyse wordt hier verslag gedaan in geanonimiseerde vorm. De regio
wordt aangeduid met: jz-samen, de zorgaanbieder met: jz-leverancier en de betrokken
gemeenten met: jz-gem1/2.
We danken de betrokkenen in de regio en het cbs voor hun medewerking aan dit onder-
zoek.

Prof.dr. Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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1 Aanleiding

In de Meicirculaire 2014 heeft het scp – in samenwerking met Cebeon – per gemeente de
definitieve bedragen vastgesteld van het historisch budget 2015 jeugdzorg. Dit historisch
budget is vastgesteld op basis van gegevens over het zorggebruik in 2012.
De regio jz-samen heeft echter geconstateerd dat er een groot verschil bestaat tussen het
budget dat haar is toegemeten in de Meicirculaire 2014 (€ 43 mln.) en het budget dat zij op
basis van de uitvraag die zij onder aanbieders heeft gehouden (€ 58 mln.), zou moeten
uitgeven.
De belangrijkste oorzaak van het verschil lijkt terug te voeren op de instelling jz-leverancier,
met locaties in de gemeenten jz-gem1 en jz-gem2. Op basis van gegevens die eveneens
betrekking hebben op 2012 komt jz-leverancier op aanzienlijk hogere bedragen uit dan
mocht worden verwacht op basis van de budgetten die zijn opgenomen in de Meicircu-
laire 2014. Terwijl deze instelling in deze regio maar 12% van de kinderen in zorg heeft,
komt zij uit op een benodigd budget dat 54% zou beslaan van het budget dat in de Mei-
circulaire 2014 aan de regio jz-samen is toebedeeld. Voor het awbz-deel van dit budget zou
jz-leverancier 129% nodig hebben, terwijl zij slechts 31% van de kinderen in awbz-zorg heeft.
In totaal kwam de claim van jz-leverancier uit op € 23,4 miljoen, terwijl haar op basis van de
hier uitgevoerde berekening slechts € 6,9 miljoen zou toekomen.

In opdracht van de regio jz-samen heeft een ander onderzoeksbureau al eerder een onder-
zoek uitgevoerd naar de grootste verschillen. Voor de regio jz-samen is als gevolg hiervan
het genoemde verschil van (€ 23,4 - € 6,9 =) ruim € 16 miljoen met € 7 miljoen terug-
gedrongen, grotendeels door aanpassingen in de opgave van jz-leverancier. Er blijft echter
nog steeds een verschil van circa € 9 miljoen bestaan met de uitkomsten in de Meicircu-
laire 2014. De vraag is waaraan dit resterende verschil kan worden toegeschreven.1 Er
wordt uitgegaan van de oorspronkelijke situatie, omdat de berekeningen van het andere
bureau niet in detail in dit onderzoek konden worden meegenomen.

Noot

1 De mogelijkheid dat kinderen buiten de regio jz-samen ten onrechte niet zijn toegewezen aan de regio

jz-samen wordt hier niet onderzocht.
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2 Doel van de vergelijking

De regio jz-samen en het ministerie van vws zijn gezamenlijk met jz-leverancier in gesprek
gegaan. Uit dat gesprek bleek dat het voor jz-leverancier moeilijk is om precies vast te stel-
len aan welke gemeente ze hun jeugdigen uit 2012 had moeten toeschrijven. Omdat het
met de eigen administratie niet meer goed lukt, is het scp bereid gevonden om (mede op
basis van cbs-cijfers) te achterhalen tot welke gemeente deze jongeren behoren op basis
van het in de Meicirculaire gebruikte adresalgoritme en welke budgetten hiermee zouden
zijn gemoeid. Het scp is hiertoe bereid, omdat meer gemeenten met een vergelijkbare
problematiek worden geconfronteerd en uit deze casuïstiek kan blijken waaraan de
geconstateerde verschillen kunnen worden toegeschreven. Zo worden de uitkomsten rele-
vant voor alle gemeenten in Nederland.
Om het scp in staat te stellen om de verschillen te analyseren heeft jz-leverancier, via de
regio, de burgerservicenummers (bsn) van alle cliënten die in 2012 bij de instelling in jz-
gem1 en jz-gem2 in zorg waren en op dat moment door jz-leverancier zijn toegeschreven aan
de regio jz-samen, via een beveiligde verbinding aan het cbs geleverd. Het cbs heeft de
betrokken gegevens vervolgens gepseudonimiseerd en aan het scp beschikbaar gesteld via
een externe toegang tot het netwerk. Het scp heeft deze gegevens vervolgens gekoppeld
aan het gegevensbestand dat is gebruikt voor de berekening van de gemeentelijke budget-
ten in de Meicirculaire 2014 (zie tekstkader Adresalgoritme en basisregistratie). Zo konden
wij de berekening van jz-leverancier en van het scp vergelijken. Op de volgende punten zijn
de uitkomsten van jz-leverancier en het scp vergeleken:
1 toewijzing van cliënten per gemeente aan de regio jz-samen, jz-gem1 en aan andere

gemeenten buiten de regio jz-samen, volgens de adresalgoritmes van jz-leverancier en
scp/cbs;

2 inzichtelijk maken hoeveel van de kinderen die toebehoren aan de regio jz-samen een
voogdijmaatregel hebben;

3 bepalen of de kinderen die volgens het woonplaatsbeginsel toebehoren aan de regio
jz-samen onder de 18 jaar zijn;

4 bepalen of de kinderen die volgens het woonplaatsbeginsel toebehoren aan de regio
jz-samen een indicatie hebben;

5 bepalen of de kinderen die volgens het woonplaatsbeginsel toebehoren aan de regio
jz-samen daar op een indicatie zitten die overgaat naar de Jeugdwet, en (indien moge-
lijk) wanneer dit niet het geval is, bepalen naar welk wettelijk kader de indicatie dan
overgaat (zvw, wlz);

Als de groep kinderen op basis van beide adresberekeningen ( jz-leverancier en scp/cbs) is
bepaald, kunnen we vaststellen welk budget met deze zorg in de regio jz-samen is gemoeid
en concluderen of daarmee het verschil van € 9 miljoen kan worden verklaard. Maar eerst
beschrijven we kort de data die we voor de analyse van het budgettair verschil zullen
gebruiken.
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Kader 2.1 Adresalgoritme en basisregistratie
Het adresalgoritme dat in de Meicirculaire 2014 is gebruikt, is gebaseerd op de nieuwe Jeugdwet en
sluit, waar mogelijk, aan op het daarin opgenomen woonplaatsbeginsel. De concrete vaststelling
vond plaats in overleg met het ministerie van vws, Jeugdzorg Nederland, het cbs, het scp en Cebeon.
Het adresalgoritme is vervolgens toegepast op twee belangrijke basisadministraties van het cbs: de
Gemeentelijke basisadministratie (gba) voor de vaststelling van het adres van een persoon en het
ouder-kindbestand voor het koppelen van kinderen aan hun juridische ouder(s). Een basisregistratie
is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige
kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt
bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Om deze reden wordt de gba ook door het cbs
gebruikt. De betrouwbaarheid van het gba is hoog. Uit een recent onderzoek van de ictu (Kwaliteits-
verbetering van de gba in de praktijk) is gebleken dat op 95% van de adressen alle personen correct
zijn geregistreerd en dat 98% van de personen op het juiste adres zijn geregistreerd.
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3 Koppeling data jz-leverancier aan scp/cbs jz-2012

De instellingen in jz-gem1 en jz-gem2 hebben een bestand met de bsn’s beschikbaar gesteld
van alle cliënten die in 2012 bij hun in zorg waren en toegeschreven zijn aan de regio jz-
samen volgens een woonplaatsbeginsel dat ze zelf hebben toegepast. Deze informatie
heeft betrekking op de zorg die naar de gemeenten wordt overgeheveld. Tabel 3.1 geeft
een overzicht van dit bestand.

Tabel 3.1

Resultaat koppeling records van jz-leverancier aan scp/cbs jz-2012 (in aantallen)

regio
jz-samen

gemeente
jz-gem1

gemeente
jz-gem2

aantal records 988 553 245
aantal records door cbs aan het gba gekoppeld 972 546 241
aantal niet aan het gba te koppelen records 16 7 < 5
aantal cliënten volgens het woonplaatsbeginsel jz-leverancier 604 347 155

Bron: jz-leverancier

De records die zijn geleverd waren ingedeeld op basis van globale zorgproducten van de
cliënten (diagnostiek, dagbehandeling, jeugdhulp, zorg thuis, kortdurende/langdurige/
gespecialiseerde behandeling, verblijf 24-uurs, enz.). Dit betekent dat een cliënt meerdere
keren in het bestand voorkomt als hij meerdere of herhaalde zorgproducten gebruikt in
het jaar. De tabel geeft de informatie voor de hele regio jz-samen en voor gemeenten jz-
gem1 en jz-gem2 voor de records die volgens het woonplaatsbeginsel zoals toegepast door
jz-leverancier in rekening worden gebracht bij de regio jz-samen.
De records zijn vervolgens gekoppeld aan het bestand met jeugdzorggegevens dat is
gebruikt voor de bepaling van de gemeentelijke budgetten in de meicirculaire 2014
(scp/cbs jz-2012). Er zijn voor de regio 988 records beschikbaar gesteld door jz-leverancier,
waarvan voor 16 records (1,62%) het bsn niet beschikbaar was. Deze konden dus niet door
cbs worden geïdentificeerd. De 972 geïdentificeerde records betreffen het zorggebruik van
604 unieke kinderen. Dit betekent dat een jeugdige bij deze instellingen gemiddeld
1,6 globale zorgproducten (of herhaalde zorgproducten) per jaar hebben afgenomen.
De tabellen 3.2 en 3.3 geven een overzicht van welk deel van alle klanten en welk deel van
alle budgetten voor rekening van jz-samen (tabel 3.2) en jz-gem1 (tabel 3.3) komen voor de
twee instellingen van jz-leverancier. Daarbij is uitgegaan van het adresalgoritme dat door jz-
leverancier is gehanteerd.
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Tabel 3.2

Beschrijving gegevens jz-leverancier na koppeling aan scp/cbs jz-2012, regio jz-samen, 2012 (in aantallen,

euro’s en procenten)

aantal cliënten budget

totaalb

regio
jz-samen

aantalc 

volgens jz-
leverancier

jz-leveran-
cier van jz-
samen (%)

totaalb  regio 
jz-samen 
(mln.)

volgens jz-
leverancier 
(mln.)

jz-leveran-
cier van jz-
samen (%)

zvw 3240 280 9 11,1 1,8 17
awbz 715 222 31 12,6 16,3 129
pjz 948 102 11 19,6 5,3 27
totaal a 4903 604 12 43,3 23,4 54

a inclusief overlap tussen voorzieningen zvw, awbz en pjz

b op basis van de Meicirculaire 2014

c na koppeling en ontdubbeling van cliënten

Bron: scp en jz-leverancier, beschikbaar gesteld via het cbs (scp-bewerking)

Tabel 3.3

Beschrijving gegevens jz-leverancier na koppeling aan scp/cbs jz-2012, gemeente jz-gem1 (in aantallen,

euro’s en procenten)

aantal cliënten budget

totaalb

regio
jz-samen

aantalc 

volgens jz-
leverancier

jz-leveran-
cier van jz-
samen (%)

totaalb regio
jz-samen 
(mln.)

volgens jz-
leverancier 
(mln.)

jz-leveran-
cier van jz-
samen (%)

zvw 975 151 15 3,4 0,8 25
awbz 255 186 73 5,6 13,9 250
pjz 415 10 2 8,8 0,4 5
totaal a 1.645 347 21 17,7 15,2 86

a inclusief overlap tussen voorzieningen zvw, awbz en pjz

b op basis van de Mei-circulaire 2014

c na koppeling en ontdubbeling van cliënten

Bron: scp en jz-leverancier, beschikbaar gesteld via het cbs.(scp-bewerking)

Tabel 3.2 laat zien dat de twee instellingen van jz-leverancier 12% van de jongeren in de
jeugdzorg uit de regio jz-samen zouden helpen en hiervoor 54% van het totale budget van
de regio nodig zouden hebben. Voor de gemiddelde awbz-zorg is de mismatch het
grootst. De twee instellingen van jz-leverancier zouden 31% van de kinderen met awbz-zorg
uit de regio jz-samen helpen en zouden hiervoor 129% van het totale awbz-budget van de
regio nodig hebben. Uit de tabel blijkt dat deze instellingen hogere gemiddelde awbz-kos-
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ten per klant hanteren (€ 16,3 miljoen / 222 unieke kinderen = rond € 73.000 per cliënt)
dan het scp heeft gehanteerd in de Meicirculaire 2014 (€ 12,6 miljoen / 715 unieke kinde-
ren = rond € 18.000 voor de regio jz-samen)1. Dit komt vermoedelijk, omdat deze instellin-
gen hogere tarieven hanteren dan de landelijk gemiddelde tarieven die in de Meicirculaire
zijn gebruikt2. De uitkomsten voor de gemeenten jz-gem1 zijn vergelijkbaar (tabel 3.3)3.

Noten

1 Het landelijk gemiddelde budget voor een awbz-klant is 14.000 euro. Overigens zijn de budgetten in

deze tabel gebaseerd op inmiddels verouderde gegevens van jz-leverancier. De totale awbz en zww-kos-

ten voor de regio jz-samen zijn ten opzichte van deze gegevens nog met ongeveer 7 miljoen euro naar

beneden bijgesteld, voornamelijk door het toewijzen van jeugdigen aan de wlz. Hierdoor kunnen de

daadwerkelijke gemiddelden van cliënten in de awbz en zvw lager uitkomen.

2 In de budgetten wordt rekening gehouden met het zorgvolume (in termen van zorgzwaarte, gebruik

van producten en duur van gebruik).

3 Kosten per awbz-klant: jz-aanbieder 74.500 euro, Meicirculaire 22.000 euro.
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4 Toewijzing van cliënten aan gemeenten binnen en
buiten de regio jz-samen

De eerste onderzoeksvraag heeft betrekking op de toewijzing van cliënten per gemeente
aan de regio jz-samen en aan andere gemeenten buiten de regio jz-samen op basis van de
adresalgoritmes die zijn gebruikt door jz-leverancier en het cbs. Hierbij wordt tevens de
vierde en vijfde onderzoekvraag meegenomen, die betrekking hebben op het feit of kin-
deren die volgens het woonplaatsbeginsel toebehoren aan de regio jz-samen een indicatie
hebben, respectievelijk een indicatie hebben die overgaat naar de (nieuwe) Jeugdwet.
Het scp heeft de klanten van de twee organisaties gekoppeld (via hun bsn1) aan de lande-
lijke registraties over de Nederlandse jeugdige populatie (25 jaar of jonger) en aan registra-
ties over de zorg die betrekking heeft op alle drie financieringsbronnen (zvw, awbz,
Provinciale Jeugdzorg). Het gaat om de volgende bestanden:
– Een bestand met de burgerservicenummers van alle cliënten die in 2012 bij jz-leveran-

cier onderdeel A ( jz-gem1) en jz-leverancier onderdeel B ( jz-gem2) in zorg waren en door deze
instellingen zijn toegeschreven aan de regio jz-samen.

– Een bestand met alle Nederlandse jeugdigen jonger dan 25 jaar van wie hun adres uit
2012 is afgeleid op basis van het woonplaatsbeginsel. In de Jeugdwet is het woon-
plaatsbeginsel opgenomen. Dit beginsel bepaalt dat de gemeente waarin de ouder
met gezag van een cliënt in zorg woont verantwoordelijk is voor de geleverde jeugd-
hulp.2 Bij een (tijdelijke) voogdijmaatregel en bij meerderjarigheid is de verblijfplaats
van de jeugdige zelf bepalend voor de bepaling van het woonadres voor de verant-
woordelijke gemeente. De bepaling van het herkomstadres is daarom uitgevoerd door
het cbs op basis van een adresalgoritme dat zoveel mogelijk aansluit op het woon-
plaatsbeginsel in de Jeugdwet (scp/cbs 2012).

– Volledige informatie over het zorggebruik voor de Provinciale Jeugdzorg (alle onder-
delen, waaronder ook JeugdzorgPlus) voor het jaar 2012.

– De informatie over awbz-zorggebruik voor 2012 was niet compleet en kwalitatief niet
goed (oordeel cbs). Daarom heeft het scp voor het bepalen van de awbz-budgetten
gebruik gemaakt van informatie over geldende awbz-indicaties, bestaande uit de vol-
gende onderdelen: ciz-indicaties; Indicaties afgegeven door de Bureaus Jeugdzorg
(bjz) voor de awbz-ggz zorg (mogelijk niet compleet); dit laatste bestand wordt aange-
vuld met de informatie uit pgb-bestand met alle pgb-gebruikers (rond 1000 pgb-
gebruikers met een psychische grondslag waren afwezig bij de bestanden uit bjz’s). De
kosten zijn bepaald door het landelijke gemiddelde uur-/dagtarief van elke geïndi-
ceerde zorgvorm te vermenigvuldigen met de duur van de indicatie voor het jaar 2012.
Voor de pgb-houders is er gebruik gemaakt van de landelijke geldende pgb-tarieven
per klasse/functie (bron cvz).

– De informatie over zvw-zorggebruik voor 2012 was nog niet compleet op het moment
van de verwerving van de data. Vooral kinderen met hoge jeugdzorgkosten ontbraken
nog in het bestand (6% van de klanten ontbraken, die circa 30% van de kosten verg-
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den). De informatie uit 2011 over zvw-zorggebruik voor 2011 is wel compleet. We heb-
ben bij de koppeling gebruik gemaakt van de beide jaren om de koppeling van de zvw-
klanten te maximaliseren.

Hieronder staan de uitkomsten van deze vergelijkingen. Het tweede deel van de tabel
heeft betrekking op het beantwoorden van de onderzoekvragen vier en vijf, die betrekking
hebben op indicaties. Het derde deel van de tabel heeft betrekking op de eerste onder-
zoeksvraag: de toewijzing van klanten op basis van de twee adresalgoritmes.

Tabel 4.1

Resultaat koppeling gegevens van jz-leverancier aan scp/cbs jz-2012 (in aantallen).

regio
jz-samen

gemeente
jz-gem1

gemeente
jz-gem2

totaal klanten volgens jz-leverancier 604 347 155

niet-gematchte jeugdigen in zorg onder de Jeugdwet in 2012 58 39 13
onder wl z 7
niet in het cbs bestand met alle jeugdigen 25 jaar of jonger < 5
0-17 jaar (niet in jeugdzorgbestand scp/cbs) 16
18 jaar of ouder a 40

gematchte jeugdigen in zorg onder de Jeugdwet in 2012 546 308 142
woonplaatsbeginsel buiten jz-samen volgens adresalgoritme 
scp/cbs 235 173 60
woonplaatsbeginsel binnen jz-samen volgens adresalgoritme 
scp/cbs 311 135 82

a Het scp gaat voor leeftijd uit van de situatie op 31-12-2012.

Bron: scp en jz-leverancier, beschikbaar gesteld via het cbs (scp-bewerking)

Van de 604 klanten die in 2012 door de twee instellingen werden geholpen en volgens hen
aan de regio jz-samen toegeschreven zouden moeten zijn, waren er 58 (9,59%) niet terug te
vinden in de zorgregistraties voor het jaar 2012. Van deze 58 kinderen vallen er 7 onder de
wlz; 2 kinderen konden niet terug gevonden worden in het in het cbs-bestand met alle
jeugdigen 25 jaar of jonger (bsn mogelijk onjuist), 40 kinderen waren tussen 18-25 jaar
(met recht op awbz of zvw-zorg), en 16 kinderen ontbraken in de zorgregistraties. Dit zou
kunnen betekenen dat deze kinderen mogelijk zorg zonder indicatie hebben gekregen (de
indicatie moet nog geregeld worden) of zvw-zorg hebben gekregen (en dus vallen onder
die 6% ontbrekende klanten die voor het eerst in 2012 zijn geholpen en daarom niet aan-
wezig zijn in het zorgbestand uit 2011).
Volgens het scp/cbs adresalgoritme zouden 311 van de 546 klanten onder de finan-
ciële verantwoordelijk vallen van de regio jz-samen. Dit is 57% van de door jz-leverancier aan
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de regio jz-samen toegewezen klanten. De overige 235 klanten (43,14%) kregen een
woonplaats buiten de regio jz-samen toegewezen. Ruim de helft (55%) is afkomstig van
nabijgelegen regio’s. Volgens jz-leverancier zijn er 604 jongeren die door hen geholpen
werden in het kader van de Jeugdwet en toegeschreven zouden moeten worden aan de
regio jz-samen. Volgens het scp zijn dit er slechts 311 (51%). De overige 293 jongeren
bestaan uit twee groepen:
1 58 jongeren die niet onder de Jeugdwet vallen
2 235 jongeren die dat wel doen, maar aan een andere regio dan jz-samen toegeschreven

moeten worden.

Volgens jz-leverancier zijn er 308 jongeren die door hen geholpen worden in het kader van
de Jeugdwet en toegeschreven zouden moeten worden aan de gemeente jz-gem1. Volgens
het scp zijn dit er slechts 135 (44%). Voor jz-gem2 betreft het 58% van de jeugdigen in zorg
bij jz-leverancier.

Noten

1 bsn’s zijn door het cbs gepseudonimiseerd

2 Zie voor de officiële bepaling van het woonplaatsbeginsel: voor de Meicirculaire is het cbs-adres-

algoritme gebruikt, dat dit beginsel zo goed mogelijk volgt en dat is afgestemd tussen cbs, vws, jn en

scp/Cebeon.
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5 Kinderen met een voogdijmaatregel en kinderen 18 jaar
of ouder

De tweede onderzoeksvraag heeft betrekking op het aantal kinderen met een voogdij-
maatregel die toebehoren aan de regio jz-samen en de derde onderzoeksvraag op het aan-
tal kinderen van 0-17 jaar die volgens het woonplaatsbeginsel toebehoren aan de regio jz-
samen. De uitkomsten zijn weergegeven in tabel 5.1.

Tabel 5.1

Kinderen bij jz-leverancier onder voogdij en kinderen van 0-17 jaar die volgens woonplaatsbeginsel toe-

behoren aan regio jz-samen, 2012 (in aantallen)

regio 
jz-samen

gemeente 
jz-gem1

gemeente 
jz-gem2

woonplaatsbeginsel jz-samen volgens adresalgoritme scp/cbs 311 135 82
voogdij 45 33 10
0-17 jaar 290 124 75

woonplaatsbeginsel jz-samen volgens jz-leverancier 546 307 143
voogdij 154 115 38
0-17 jaar 514 287 134

Bron: scp en jz-leverancier, beschikbaar gesteld via het cbs (scp-bewerking)

Uit tabel 5.1 blijkt dat op basis van het adresalgoritme van het scp/cbs circa 14% van de
jongeren van jz-leverancier in de regio jz-samen een voogdijmaatregel heeft (45/311) en dat
93% jonger dan 18 jaar is. Jeugdigen die 18 jaar of ouder zijn hebben op vrijwillige basis
uitsluitend toegang tot de provinciale jeugdzorg. Zij kunnen dan een overgangstraject
naar zelfstandig wonen volgen. Gaan we uit van de jz-leverancier dan zou het 28% jongeren
met een voogdijmaatregel betreffen en 94% personen jonger dan 18 jaar.
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6 Berekening budget door het scp

Voor de groep kinderen (311) die op basis van scp/cbs-woonplaatsbepaling is toegedeeld
aan regio jz-samen, geeft tabel 6.1 aan welk budget met deze zorg in deze regio in 2012 was
gemoeid. Deze berekening is gebaseerd op de data die ten grondslag liggen aan de Mei-
circulaire 2014 en de daarbij gebruikte rekenregels. Daarbij is rekening gehouden met de
diversiteit in zorgvormen en zorgzwaarte. Bij de jeugdzorg die wordt geleverd in het kader
van de awbz en de provinciale jeugdzorg is uitgegaan van het aantal dagen dat cliënten in
zorg zijn. Bij de awbz zijn vervolgens per zorgvorm landelijke dagtarieven in rekening
gebracht. Bij de provinciale jeugdzorg zijn per zorgvorm provinciale dagtarieven in reke-
ning gebracht. Voor de kosten in de jeugd-ggz is gebruik gemaakt van de gedeclareerde
kosten op basis van DBC's.

Tabel 6.1

Aantal unieke clienten en het budget dat volgens het scp gemoeid is met de zorg van jz-leverancier in de

regio jz-samen, 2012, (in aantallen en euro’s)

regio
jz-samen

gemeente 
jz-gem1

gemeente 
jz-gem2

aantal unieke cliënten volgens het adresalgoritme van scp/cbs 311 135 82

totaal budget voor deze kinderen 6.863.000 3.058.000 1.951.000

totaal budget voor zorg met verblijf 4.168.000 1.931.000 1.301.000
totaal budget voor zorg zonder verblijf 2.695.000 1.127.000 650.000

     
z v w-budget 1.359.000 499.000 440.000

waarvan met verblijf 670.000 277.000 202.000

awbz-budget 2.844.000 1.630.000 372.000
waarvan met verblijf 1.554.000 1.070.000 150000

     
pjz-budget 2.392.000 784.000 1.096.000

waarvan met verblijf 1.676.000 438.000 905.000

Jeugdzorg-Plus-budget 267.000 145.000 44.000

Bron: scp en jz-leverancier, beschikbaar gesteld via het cbs (scp-bewerking)

Uit de tabel blijkt dat op basis van het scp/cbs algoritme voor woonplaatsbepaling met de
311 kinderen en de gehanteerde budgetten in de Meicirculaire 2014 die in de instellingen
van jz-leverancier verbleven, een budget gemoeid zou zijn van € 6,9 miljoen (waarvan
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45% voor kinderen uit jz-gem1 en 28% voor kinderen uit de jz-gem2). Dit is aanzienlijk lager
dan de € 23,4 miljoen waarop jz-leverancier uitkwam. Het gemiddeld bedrag per uniek kind
komt in de scp-berekening voor jz-leverancier uit op (6.863.00/311 =) € 22.067. Het vergelijk-
bare bedrag bij jz-leverancier zelf komt uit op (23.029.000/604 =) € 38.127, waarbij rekening
is gehouden met de 1,62% uitval bij de koppeling van de jz-leverancier cijfers door het cbs
aan het gba. Dit betekent dat de gemiddelde kosten bij jz-leverancier een factor 1,73 (42,11%)
hoger uitvallen dan het gemiddeld bedrag in de Meicirculaire 2014. De kosten die het scp
in aanmerking heeft genomen, zijn gebaseerd op een budget per verzorgingsdag per zorg-
vorm, waar nodig per regio (provinciale jeugdzorg). De hier gevonden uitkomst kan erop
duiden dat de jz-leverancier jeugdigen in zorg heeft die zwaardere zorg nodig heeft dan
gemiddeld en daardoor hogere dagtarieven in rekening worden gebracht of dat de leve-
rancier hogere dagtarieven in rekening brengt dan gemiddeld bij dezelfde zorgzwaarte.
Tabel 6.2 geeft de gebruikers en gemiddelde budgetten per financieringsbron.

Tabel 6.2

Aantal unieke cliënten en gebruik en gemiddeld budget dat volgens het scp gemoeid is met de zorg per

financieringsbron van jz-leverancier in de regio jz-samen, 2012 (in aantallen en euro’s)

regio
jz-samen

gemeente 
jz-gem1

gemeente 
jz-gem2

aantal unieke cliënten volgens het adresalgoritme van scp/cbs 311 135 82

gebruikers naar zorgfinanceringa

z v w 218 81 59
awbz 115 49 26
pjz 112 55 28

gemiddelde budgetten per gebruiker naar financiering
z v w 6.234 6.160 7.458
awbz 24.730 33.265 14.308
pjz+jp 23.741 16.891 39.310

a klant komt meerdere keer voor bij gebruik van zorg uit meerdere zorgsectoren

Bron: scp en jz-leverancier, beschikbaar gesteld via het cbs (scp-bewerking)

De tabel laat zien dat de gemiddelde budgetten per gebruiker bij de zvw duidelijk lager
zijn dan bij de awbz en de Provinciale jeugdzorg.
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7 Conclusie

De instelling jz-leverancier in de regio jz-samen komt op basis van gegevens voor 2012 uit op
een bedrag van € 23,4 miljoen aan jeugdzorgkosten die voor rekening zouden zijn van
gemeenten in de regio jz-samen. Het scp komt op basis van berekeningen die ten grond-
slag liggen aan de Meicirculaire 2014 uit op een bedrag van € 6,9 miljoen. De verschillen
kunnen als volgt worden geduid (tabel 7.1):

Tabel 7.1

Decompositie van de verschillen in kostenberekening van scp en jz-leverancier, 2012 (in procenten en

euro’s)

% bedrag totaal

oorspronkelijke kosten berekend door jz-leverancier 23.408.000
verschil met de scp berekening:
cliënten niet gevonden in het gba van het cbs -1,62 -379.000 23.029.000
cliënten buiten wettelijk kader (18+, niet-geïndiceerd) -9,59 -2.211.000 20.818.000
cliënten buiten de regio jz-samen -43,14 -8.960.000 11.850.000
hoger bedrag in rekening gebracht dan het scp -42,11 -4.995.000 6.863.000

Bron: scp en jz-leverancier, beschikbaar gesteld via het cbs (scp-bewerking)

De belangrijkste verschillen vloeien voort uit het gehanteerde adresalgoritme voor de
bepaling van de gemeente van de gezaghebbende ouders en de hoogte van het gemid-
delde bedrag per cliënt. Het scp situeert circa 43% van de cliënten die jz-leverancier binnen
de regio plaatst buiten de regio jz-samen en komt in de Meicirculaire 2014 op een 42% lager
bedrag per cliënt uit dan jz-leverancier. Een derde verschil vloeit voort uit de interpretatie
van het wettelijk kader waarbinnen de decentralisatie van de jeugdzorg plaatsvindt. Het
scp laat 18-plussers in de awbz en de zvw conform de betreffende regels buiten beeld,
alsmede 18-minners die niet in de gegevensbestanden van de relevante jeugdzorgpopula-
tie zijn aangetroffen. Zij worden geacht geen aanspraak op de Jeugdwet te kunnen maken.
Hiermee is een verschil van circa 10% gemoeid. Ten slotte kan het cbs een aantal cliënten
niet terugvinden in de administratie van het gba. Hiermee is een verschil gemoeid van
1,6%. Tellen we al deze verschillen op, dan resteert nog een bedrag dat circa 29% is van het
oorspronkelijk door jz-leverancier berekende bedrag. Opgemerkt moet worden dat een
ander onderzoeksbureau al in een eerdere fase een groot deel van dit verschil (45%) heeft
opgespoord.
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