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Voorwoord

De passende verdeling van jeugdzorgmiddelen is voor zowel gemeenten als het Rijk van
groot belang om de decentralisatie van de jeugdzorg goed te laten verlopen. Dit rapport
bevat de uitkomsten van een verklaringsmodel dat de historische uitgaven van gemeenten
aan jeugdzorg relateert aan kenmerken van die gemeenten. Deze kenmerken zijn geselec-
teerd op basis van wetenschappelijke literatuur en hebben betrekking op risicokenmer-
ken van de bevolking die het beroep op jeugdzorg kunnen verklaren. Hiermee sluit het
aan op eerder onderzoek van het scp. In dit rapport wordt uitgezocht welke van deze ken-
merken effect op de uitgaven hebben.

Het rapport vloeit voort uit een opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (bzk), het ministerie van Veiligheid en Justitie (v&j)en het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws). Daarbij is het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau (scp) en het Centrum Beleidsadviserend Onderzoek b.v. (Cebeon) verzocht om een
verdeelsystematiek te ontwikkelen voor de middelen voor Jeugdzorg die worden gedecen-
traliseerd naar gemeenten.

Het doel van dit rapport is aanknopingspunten te bieden voor de toekomstige verdeling
van jeugdzorgmiddelen over gemeenten. Mede op grond hiervan heeft het Cebeon een
objectief verdeelmodel opgesteld, waarmee jeugdzorgmiddelen over gemeenten zullen
worden verdeeld. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen factoren die een verkla-
ring bieden voor kostenverschillen en factoren die relevant zijn voor de verdeling van de
middelen voor de jeugdzorg. Dat onderscheid is van belang, omdat verklarende factoren
die beïnvloedbaar zijn door gemeenten en zorgaanbieders (beleid en aanbod), geen rol
mogen spelen bij de verdeling van de betrokken middelen over gemeenten.

De rapporten van het scp en Cebeon worden elk onder eigen verantwoordelijkheid uitge-
bracht. Zij dienen als onderbouwing van de objectieve verdeling van jeugdzorgmiddelen
over gemeenten in Nederland, die is opgenomen in de Decembercirculaire 2014 van het
Gemeentefonds. Het scp zal in aanvulling hierop in 2015 nader onderzoek doen naar de
invloed van combinaties van kenmerken op de zorgkosten.

De opstellers van beide rapporten bedanken met name de ambtelijke begeleidingsgroep
onder voorzitterschap van Elze de Vries van het ministerie van bzk voor hun stimulerend
commentaar, het ministerie van vws in de persoon van Ronnie den Os voor de begelei-
ding van dit project, en Martin Boon en Marc Aaldijk van het Centraal Bureau voor de
Statistiek voor de levering van de benodigde gegevens.

Prof. Dr. Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting

In het kader van de decentralisatie van jeugdzorgvoorzieningen moet een verdeelmodel
voor de verdeling van budgetten over gemeenten worden opgesteld. Het scp levert met
deze publicatie informatie over de factoren die van invloed zijn op de kosten op gemeente-
niveau.

De totale kosten voor de jeugdzorg per gemeente hangen uiteraard sterk af van het aantal
kinderen in de gemeente, maar ook van de gemiddelde kosten per kind. Deze kosten per
kind blijken op gemeenteniveau vrij goed te verklaren te zijn uit een theoretisch onder-
bouwde set verklarende variabelen. Daarmee wordt 78% van de verschillen tussen
gemeenten verklaard. Negen kenmerken zijn significant. Een kostenverhogend effect op
de gemeentelijke uitgaven voor jeugdzorg gaat uit van het aandeel kinderen met een laag
onderwijsniveau, het aandeel kinderen dat ten minste 1 jaar in armoede leeft, het aandeel
kinderen in een eenoudergezin, het aandeel kinderen van recent gescheiden ouders, het
aandeel ouders met een psychische medicatie en het aandeel ontvangers van een werk-
loosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een kostenverlagend effect gaat uit van
het aandeel kinderen met ouder(s) uit Turkije, het aandeel volwassenen met een laag
opleidingsniveau, het aandeel hoge inkomens en gemeenten die niet, weinig of zeer sterk
stedelijk zijn ten opzichte van ‘matig stedelijk’.

We moeten wel opmerken dat de aandelen ‘eenoudergezin’ en ‘kind in armoede’ sterk
met elkaar samenhangen. Het effect van het aandeel eenoudergezinnen op de kosten van
jeugdzorg kan dus op gemeenteniveau niet goed worden onderscheiden van dat van
armoede. Waarschijnlijk verhogen ze beide de kosten van jeugdzorg. Het hebben van een
uitkering heeft wel een extra effect boven op het effect van eenoudergezin en kind in
armoede. De sociaaleconomische kenmerken (inclusief het effect van eenoudergezin) ver-
klaren ongeveer 60% van de verschillen. De sociaal‑demografische kenmerken verklaren
nog eens 25%. Kleinere bijdragen worden geleverd door stedelijkheid (9%) en ouders met
psychische medicatie (6%).

De verklaringsgraad verandert niet veel als we variëren met de specificaties van het model.
We hebben bekeken wat er gebeurt als we gecombineerde effecten toelaten, enkele varia-
belen weglaten of juist toevoegen of een selectie maken van bepaalde groepen gemeen-
ten. Wel veranderen dan soms de significanties van verklarende variabelen, maar de rich-
ting van het verband verandert niet.

Het toevoegen van de kenmerken regio en de aanwezigheid van aanbieders in de analyse
maakt de verklaring van de verschillen iets beter (80%), maar maakt de interpretatie wel
lastiger. Deze variabelen kunnen namelijk ook de effecten van specifieke ongemeten
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verklarende variabelen overnemen, zoals het effect van scheefgegroeide historische kos-
ten als gevolg van de wijze van zorginkoop door de verschillende regio’s.
De verklarende variabelen die zijn gekoppeld aan het kind, de ouder(s), het gezin en de
lokale omgeving zijn op grond van wetenschappelijke literatuur opgenomen in de analy-
ses. In deze literatuur is vooral naar de samenhang tussen risicofactoren en opvoed- en
opgroeimoeilijkheden gekeken en veel minder naar de verklaring van de verschillen in
kosten van jeugdzorg. De hier uitgevoerde analyse laat echter zien dat de verschillen in
kosten op gemeentelijk niveau betrekkelijk goed zijn te verklaren. Ook is duidelijk welke
kenmerken de verschillen het best verklaren. Dit biedt goede aanknopingspunten voor
het te ontwikkelen verdeelmodel. Dat model zal op onderdelen afwijken van het verkla-
ringsmodel, omdat de eisen van het gemeentefonds beperkingen opleggen aan de te
gebruiken verdeelsleutels, bijvoorbeeld op het gebied van de wenselijkheid van effecten
en de eventuele manipuleerbaarheid van kenmerken.

s a m e n v a t t i n g
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1 Naar een nieuw stelsel van jeugdzorg

De Nederlandse jeugdzorg staat een omvangrijke verandering te wachten. Op 1 januari
2015 wordt een nieuw stelsel van jeugdhulp ingevoerd. Hierin is geregeld dat gemeenten
de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid krijgen voor de uitvoering van alle zorg
voor kinderen, jongeren en hun opvoeders (tk 2011). Op dit moment dragen gemeenten al
de verantwoordelijkheid voor de preventieve en welzijnsfuncties in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals de Centra voor jeugd en gezin en het
Jeugd- en jongerenwerk. Hiermee is een bedrag gemoeid van bijna 0,5 miljard euro. Daar
komen de nieuwe taken in de jeugdhulpverlening bij. Deze nieuwe taken vergen momen-
teel een bedrag van circa 4,0 miljard euro.1 Ongeveer 380.000 van de 3,5 miljoen kinderen
in Nederland maakten in 2012 gebruik van minstens een van deze voorzieningen (cbs,
Statline). Dit rapport analyseert de verschillen in kosten tussen gemeenten die verband
houden met de nieuwe taken, voor zover deze verschillen te maken hebben met de
samenstelling van de bevolking. Daarmee levert dit rapport bouwstenen aan voor de ont-
wikkeling van een verdeelmodel waarmee de beschikbare middelen voor de jeugdhulp op
een objectieve wijze aan gemeenten kunnen worden overgedragen. Dit verdeelmodel is
ontwikkeld door het Centrum Beleidsdadviserend Onderzoek b.v. (Cebeon).
In 2015 worden de betrokken middelen op basis van historisch gebruik aan de gemeenten
overgedragen. Vanaf 2016 moeten gemeenten geleidelijk overgaan op een budget dat
wordt vastgesteld op basis van een objectief verdeelmodel.

In zijn huidige vormgeving kent de jeugdzorg een complexe, institutionele structuur.
In hoofdlijnen onderscheiden we daarin de eerste- en tweedelijnszorg. De tweedelijns-
zorg laat zich vervolgens globaal onderscheiden in zorg zonder en zorg met verblijf. Hier-
mee gaan grote kostenverschillen gepaard. De eerstelijnszorg wordt, met uitzondering
van de huisarts en eerstelijnspsycholoog, al door de gemeenten verzorgd. Hieronder val-
len onder meer het schoolmaatschappelijk werk (smw), de jeugdgezondheidszorg (jgz), de
mee Nederland voor jeugdigen met een beperking, de zorg- en adviesteams (zat) en de
centra voor jeugd en gezin (cjg). De tweedelijnszorg gaat in 2015 over naar de gemeenten,
met uitzondering van de langdurige intensieve zorg (de zwaardere, intramurale zorg-
zwaartepakketten).2 In hoofdlijnen kunnen in de tweedelijnszorg drie sectoren of doel-
groepen worden onderscheiden.

1. De provinciale jeugdzorg en de door het rijk gefinancierde JeugdzorgPlus
Binnen de provinciale jeugdzorg kunnen we een onderscheid maken tussen de
bureaus jeugdzorg (bjz) en de instellingen voor jeugd- en opvoedhulp (j&o). De bjz’s
voeren reguliere taken uit in het zogenoemde vrijwillige kader en justitiële taken in
het zogenoemde gedwongen kader. Tot de reguliere taken behoren indicatiestelling,
casemanagement, melding kindermishandeling, en consultatie/deskundigheids-
bevordering van voorliggende voorzieningen. Tot de justitiële taken behoren de
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regiefuncties voor jeugdbescherming (inclusief voogdij) en jeugdreclassering.
De daadwerkelijke jeugd- en opvoedhulp (j&o) wordt verstrekt door gespecialiseerde
instellingen. Zij verzorgen een veelheid aan uiteenlopende programma’s (inclusief
crisisopvang). De JeugdzorgPlus biedt intensieve hulp aan jongeren met ernstige
gedragsproblemen die zich aan de noodzakelijke behandeling dreigen te onttrek-
ken en voor wie een machtiging gesloten jeugdzorg is afgegeven door de kinder-
rechter.

2. Het jeugddeel van de geestelijke gezondheidszorg
De geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen biedt hulp aan kinderen en jongeren
met psychiatrische of psychosociale klachten die zo ernstig zijn dat zij in hun ontwik-
keling worden bedreigd. De hulp wordt verleend door (klinisch) psychologen, psychi-
aters en (sociaal)psychiatrisch verpleegkundigen. De toegang tot de jeugd-ggz wordt
in het huidige stelsel gevormd door huisarts, psychiater en bureau jeugdzorg. Het
merendeel van de verwijzingen naar de jeugd-ggz komt van de huisarts. Deze zorg
wordt deels gefinancierd uit de Zvw (kortdurend) en deels uit de awbz (langdurig).

3. De zorg voor jeugdigen met een beperking
De zorg voor jeugdigen met een beperking heeft betrekking op jeugdigen met een
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Jeugdigen met een verstande-
lijke beperking vormen veruit de grootste groep. Jeugdigen met een beperking heb-
ben – afhankelijk van de beperking – te maken met allerlei bijkomende problematiek,
waaronder psychiatrische problemen (relatie met jeugd-ggz) en opvoedings- en/of
gedragsproblemen. Deze zorg wordt gefinancierd uit de awbz. De toegang tot de
jeugd-awbz wordt verzorgd door het ciz.

De tweedelijnsjeugdzorg wordt dus uit vijf financieringsstromen bekostigd. Dit zijn:
– de door de zorgverzekeringswet gefinancierde geestelijke gezondheidszorg (Zvw);
– de door de Algemene wet bijzondere ziektekosten gefinancierde langdurige zorg

(awbz);
– de door de provincies gefinancierde jeugd- en opvoedhulp (budget via vws);
– de door de provincies gefinancierde justitiële taken (budget via v&j);
– de direct door het Rijk gefinancierde JeugdzorgPlus.

De provincies krijgen hun middelen uit een doeluitkering van het ministerie van vws
(welzijnstaken) en via een doeluitkering van het ministerie van v&j (justitiële taken).
Binnen deze financieringsvormen kunnen verdere onderscheiden worden gemaakt, bij-
voorbeeld naar met of zonder verblijf. De indelingen die aan deze rapportage ten grond-
slag liggen zijn weergegeven in kader 1.
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Kader 1 Vormen van jeugdzorg
Zorg voor jeugdigen, gefinancierd uit de Zorgverzekeringswet (Zvw):
– eerstelijnszorg voor jeugdigen met psychische problemen, zonder verblijf;
– tweedelijnszorg voor jeugdigen met psychische problemen, zonder verblijf;
– tweedelijnszorg voor jeugdigen met psychische problemen, met verblijf.

Zorg voor jeugdigen, gefinancierd uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (awbz):
– zorg voor jeugdigen met beperkingen, zonder verblijf;
– zorg voor jeugdigen met psychische problemen, zonder verblijf;
– zorg voor jeugdigen met verstandelijke beperkingen, met verblijf (zzp vg1, vg2, vg3, lvg-zzp1 –

lvg-zzp5);1

– zorg voor jeugdigen met psychische problemen, met verblijf.

Provinciaal gefinancierde jeugd- en opvoedhulp:
– jeugdzorg zonder verblijf (ambulant)
– jeugdzorg met verblijf (residentieel en dagbehandeling)
– pleegzorg
– overige taken (steunfuncties, projecten e.d.).

Provinciaal gefinancierde zorg via bureau jeugdzorg:
– vws-taken, waaronder amk, toegang bjz, casemanagement
– jeugdbescherming
– jeugdreclassering.

Door het Rijk gefinancierde jeugdzorg:
– JeugdzorgPlus (voorheen: gesloten jeugdzorg).

Het macrobudget van in 2015 over te hevelen middelen is bepaald op 3.868 miljoen euro.
Hierin is een korting verwerkt van 120 miljoen euro, die geleidelijk oploopt tot 450 mil-
joen euro in 2017. De verdeling over de onderscheiden financieringsvormen is weergege-
ven in figuur 1.1.
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Figuur 1.1

Het macrobudget van over te hevelen jeugdzorgmiddelen in 2015 (in mln. euro)

doeluitkering VWS (1233,5)

doeluitkering V&J (361,3)

jeugdzorg-plus (133,9)
Zvw ggz (988,4)

Awbz-gehandicapt (1151,3)

Bron: Pommer en Sadiraj (2013)

Noten

1 Bedoeld wordt het jaar 2015. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een bezuiniging van 120 mil-

joen euro.

2 Dit geldt ook voor de eerstelijns geestelijke gezondheidzorg. Vanaf 2015 valt dus ook de eerstelijns-

psycholoog onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarmee valt van de eerstelijnszorg

alleen de huisarts vanaf 2015 niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.
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2 Naar een verklaring van verschillen

De decentralisatie beoogt allerlei vormen van zorg als geheel bij gemeenten onder te
brengen. De ‘schotten’ tussen die vormen van zorg vervallen dan, maar er dient wel per
gemeente een passend budget voor de totale kosten te worden berekend. Het verklarings-
model jeugdzorg brengt risicofactoren in beeld die bepalend zijn voor de historische kos-
ten van jeugdzorg. De factoren die op gemeenteniveau een rol spelen, moeten uiteraard
verdedigbaar zijn vanuit de effecten die we op kind- en gezinsniveau vinden. Om deze
reden wordt hier een verklaringsmodel op gemeentelijk niveau ontwikkeld, dat is gefun-
deerd op factoren die ook op individueel niveau bepalend zijn voor het gebruik van jeugd-
zorg. Deze individuele factoren dienen plausibel te zijn en theoretisch te duiden. Daarom
is in de literatuur gezocht naar mogelijke verklaringen voor verschillen in gebruik van
jeugdzorg. Daarbij gaat het om factoren die op het niveau van het kind, de ouders, het
gezin en de directe leefomgeving spelen. Maar het gaat niet alleen om dit soort gezin
gerelateerde factoren, maar ook om beleids- en aanbodfactoren, zoals wetswijzigingen en
de omvang en samenstelling van het hulpverleningsaanbod (Hermans 2009; bmc 2009;
Pommer et al. 2011; Sadiraj et al. 2013). Dat zijn overigens kenmerken die zich lastig laten
meten.

In figuur 2.1 is het theoretische kader schematisch weergegeven. De kenmerken op het
niveau van kind/ouder/gezins/omgeving veroorzaken mogelijk problematiek bij het
opgroeien en opvoeden van het kind. Hierdoor kan de behoefte ontstaan om hulp te vra-
gen en te gebruiken. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn afhankelijk van de ernst
van de problematiek en de beschikbaarheid van de zorgverlening.

Omdat het verdeelmodel volgens de Financiële-verhoudingswet kosten georiënteerd
dient te zijn, wordt bij het gemeentelijk verklaringsmodel uitgegaan van kosten per kind
als de te verklaren grootheid.1 In het verklaringsmodel mogen alle relevante variabelen
een rol spelen. Voor het verdeelmodel gelden echter beperkende criteria, bijvoorbeeld dat
verklarende factoren niet te beïnvloeden zijn door de gemeenten, dat verklarende facto-
ren voor alle gemeenten beschikbaar zijn en dat verklarende factoren uit openbare bron-
nen beschikbaar zijn.

k o s t e n v e r s c h i l l e n  i n  d e  j e u g d z o r g
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Figuur 2.1

Theoretisch verklaringsmodel

behoefte

(= opvoed- en
opgroeiproblemen)

gebruik

kosten

kenmerken van jeugdigen,
ouders/opvoeders, gezin

en omgeving
maatschappelijke factoren

beleids- en aanbodfactoren

Bron: scp

2.1 Risicokenmerken die tot problemen kunnen leiden

Het uitgangspunt van een verklaringsmodel op gemeentelijk niveau is dat de risicoken-
merken van de bevolking bepalend zijn voor de daadwerkelijke kosten van jeugdzorg in
die gemeente. Risicokenmerken zijn factoren die de kans op jeugd- en gezinsproblema-
tiek verhogen. Er is betrekkelijk veel wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de rela-
tie tussen de kenmerken van ouder en kind en de problemen die daaruit kunnen voort-
komen. Meestal richt het onderzoek zich op een specifieke sector (ggz, kindermishande-
ling, opvoedproblematiek enz.). Wel is algemeen geaccepteerd dat de ontwikkeling van
opgroei- en opvoedproblemen het gevolg is van een onbalans tussen de draaglast en
draagkracht van de gezinnen met kinderen (Van Klaarbergen et al. 2013). Dit kan komen
door een samenspel van factoren op kind-, ouder-, gezins- en lokaal niveau. Daarbij kun-
nen onder meer de volgende factoren een rol spelen (zie o.a. Deković 2000; Leij 2002;
Sameroff 2010; Bot et al. 2013).2

Factoren op kindniveau:
– geslacht (Vollebergh 2010; Zeijl et al. 2005; Bucx en De Roos 2011);
– leeftijd en lage intelligentie (Woittiez et al. 2012; Ras et al. 2010; Nagin en Tremblay

2001; Mönks en Ypenburg 2011; Dam et al. 2010);
– een laag onderwijsniveau (Schrijvers en Schuit 2010; Kepper et al. 2012);
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– persoonlijkheidsstoornissen (Hoek 2006; Stams et al. 2006);
– gedragsproblemen (Hakkaart-van Roijen et al. 2007).

Factoren op ouderniveau
– lage opleiding (Nagin en Tremblay 2001; Bucx en De Roos 2011);
– leeftijd van de ouder(s) bij geboorte (Coley en Chase-Lansdale 1998; Levine et al. 2007;

Moore et al. 2013);
– lage sociaaleconomische status en armoede (Bucx en De Roos et al. 2011);
– chronische ziekte (Einde-Bus et al. 2010; Sieh et al. 2013);
– psychische problematiek (De Clercq en Van Vreckhem 2008; Rutter et al. 2006).

Factoren op gezinsniveau:
– gezinssamenstelling (Whiteside en Becker 2000; Fischer 2004; Spruijt 2007; De Roos

et al. 2011);
– huwelijksconflicten, gezinsgrootte (Alink et al. 2011);
– drugsgebruik (Fagan en Naijman 2005; Barnard en McKeganey 2004; Einde-Bus et al.

2010);
– ingrijpende gebeurtenissen (Kim et al. 2003; Mongillo et al. 2009; Tein et al. 2000).

Factoren op omgevingsniveau:
– verkeerde vrienden, concentratie van delinquenten in de buurt en wonen in achter-

standswijk (Sykes 2009; Weijters et al. 2007);
– afwezigheid ondersteunend sociaal netwerk (Bartelink 2012).

Uit diverse studies (zie o.a. Hermanns 2007; Rutter 2008) blijkt verder dat de kans op aller-
lei problemen bij het opvoeden en opgroeien wordt verhoogd wanneer zich in een gezin
meerdere risicokenmerken voordoen. Hoe meer risicokenmerken een gezin kent, hoe
moeilijker het voor de individuele leden van het gezin en het gezin als geheel is om pro-
blemen te voorkomen en/of die het hoofd te bieden. De problemen worden daardoor zo
groot dat (de kans op) het gebruik van jeugdzorg groter is dan op grond van de bijdrage
van de afzonderlijke factoren kan worden verwacht (Evans 2003; Evans en English 2002;
Hermanns 1987 en 1998). Dit wordt ook wel het cumulatie-effect genoemd. Het scp heeft
hiervoor tot nu toe echter geen aanwijzingen kunnen vinden. Om uitsluitsel te krijgen
over een mogelijk cumulatie-effect, zal het scp analyses doen op nieuw verkregen regis-
tratiegegevens van individuele kinderen, waarover later wordt gerapporteerd.

Niet elk gezin met risicokenmerken krijgt te maken met problematiek. Wetenschappelijk
onderzoek laat zien dat in gezinnen die risicokenmerken hebben, ook zogenoemde
beschermende factoren kunnen bestaan. Denk aan eenoudergezinnen met een goed net-
werk of een ouder met een hoog opleidingsniveau. Deze beschermende factoren kunnen
voorkomen dat er opgroei- en opvoedproblemen optreden (Hermanns 1998; Hermanns et
al. 2005; Asscher en Paulussen-Hoogeboom 2005; Fischer en Kmec 2004).

k o s t e n v e r s c h i l l e n  i n  d e  j e u g d z o r g

1 6



2.2 Van probleem naar gebruik

In een beperkt aantal studies is een analyse uitgevoerd naar de relatie tussen risico-
kenmerken en het beroep op (een specifieke vorm van) jeugdzorg. Wierdsma en Kamper-
man (2011) hebben bestudeerd of culturele en sociaaleconomische kenmerken van
invloed zijn op het beroep dat op ggz-voorzieningen wordt gedaan. Zij vinden dat niet-
westerse migranten minder vaak een beroep op jeugdzorg doen dan autochtone Neder-
landers. Dit werd ook gerapporteerd door Van den Broek en Kleijnen (2011). Verder con-
cluderen Wierdsma en Kamperman (2011) dat onder de autochtone bevolking met name
in de lagere-inkomenscategorieën de instroom van jongeren in ggz-voorzieningen
hoog is.

Uit een onderzoek voor de provincie Groningen blijkt dat ruim twee derde van de jonge-
ren die jeugdhulp krijgen een of meerdere risicokenmerken heeft (Eijk et al. 2013). Het
gaat dan om jongeren met een allochtone achtergrond of jongeren die opgroeien in een
eenoudergezin of een gezin met een laag inkomen, of die een moeder met een lage oplei-
ding hebben. Van de jongeren die hulp krijgen via de zorg voor jeugdigen met een ver-
standelijke beperking, heeft bijna 90% een of meer risicokenmerken. Voor de jongeren
die j&o-hulp ontvangen of zorg via een ggz-instelling krijgen, geldt dat meer dan
65% risicokenmerken heeft.

Het verklaringsmodel zou bij voorkeur uit moeten gaan van de problematiek van de gezin-
nen die jeugdhulp nodig hebben. Helaas is er geen uniforme meting van de problematiek
per gemeente beschikbaar. De gemeentelijke gezondheidsdiensten (ggd ‘s) meten de
sociaal-emotionele gezondheid van kinderen en jongeren aan de hand van de Strengths
and difficulties questionnaire (sdq). Het gebruik van de vragenlijsten en de vertaling daar-
van naar de risicoscore voor de jeugdige gebeurt echter niet bij alle ggd ’s op dezelfde
manier. Volgens onderzoek van het rivm (Bakker-Camu en Lijs-Spek 2010) lijkt het bij
ggd ’s gebruikelijk bij de risico-inventarisatie van de jeugdige gebruik te maken van eigen
ouder- en jongerenvragenlijsten in combinatie met de sdq. Ondanks recente inspannin-
gen zijn de vragenlijsten van de ggd’ s nog niet voldoende landelijk vergelijkbaar om deze
gegevens te kunnen meenemen in onze analyses3.
In het ojo’11 (Onderzoek Jeugd en Opgroeien 2011) zijn problematiek, vraag en gebruik
van jeugdhulp wel op uniforme wijze bepaald. Maar de meting via sdq in dit gegevens-
bestand is alleen gebaseerd op de inschatting van de ouders en de problemen die zij erva-
ren bij de relaties met hun kind en niet op het oordeel van deskundigen. Dit beperkt de
betrouwbaarheid van de meting van problemen in het gezin. De maat voor behoefte aan
hulp (vraag en of gebruik van jeugdzorg) is gemeten door aan de ouders te vragen of ze
uiteindelijk jeugdhulp hebben gevraagd (of gekregen).

Met het ojo’11 toonde het scp eerder de determinanten van jeugdzorg in termen van pro-
blematiek en gebruik (zie bv. de publicaties Bot et al. 2013; Sadiraj et al. 2013). Voor het
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eerst worden in deze studies de risicofactoren die uit de literatuur naar voren komen,
benaderd vanuit een algemene visie op problematiek van de jeugd in plaats van vanuit
sector gebonden problematiek. De uitkomsten van de twee scp‑studies wijzen erop dat de
risicokenmerken die belangrijk zijn bij de problematiek in het algemeen, ook belangrijk
zijn voor de kans op zorgvraag of zorggebruik. Verder vinden we in het ojo dat er bij een
klein groep een discrepantie is tussen de hoogte van de problematiek en de vraag/gebruik
van hulp uit de tweedelijns zorg. Er zijn kinderen met een hoge risicoscore die geen
beroep doen op jeugdhulp uit de tweedelijns zorg en kinderen met relatief lage risico-
score die wel gebruik maken van jeugdhulp in de tweedelijns zorg. Bij de groep met een
hoge score die geen gebruik maakte van de tweedelijns zorg bood de beschikbaarheid van
de eerstelijns zorg niet de verklaring voor het niet-gebruik. De verklaring lag er meer in
dat de ouders de problemen als voorbijgaand zagen of al oplossingen gevonden hadden.
Ook waren er ouders die een indicatie hadden gevraagd maar niet gekregen. De inschat-
ting van de professionals omtrent de gezinsproblemen kan dus heel anders zijn dan die
van de ouders.

In het ojo vinden we geen aanwijzingen dat er bij een stapeling van risicofactoren een
extra verhoogde kans bestaat op een beroep op jeugdzorg (het zgn. cumulatie-effect; zie
Bot et al. 2013).
Op basis van het ojo’11 heeft het scp eveneens onderzocht welke kenmerken leiden tot
een verhoogd risico op het beroep op verschillende jeugdzorgvoorzieningen (Bot et al.
2013; Sadiraj et al. 2013). Uit deze analyses volgt dat de verschillende jeugdzorgvoorzienin-
gen niet door dezelfde set risicokenmerken verklaard kunnen worden. Toch lijkt een aan-
tal risicokenmerken vaak een rol te spelen bij het gebruik van jeugdzorgvoorzieningen
(zie tabel 2.1). Zo lopen jongeren met een chronische ziekte een verhoogd risico op
gebruik bij bijna alle jeugdzorgvoorzieningen. Ook jongeren die niet opgroeien in een
gezin waarin beide biologische ouders aanwezig zijn of jongeren van wie de ouders (regel-
matig) een psycholoog, psychiater of maatschappelijk werker bezoeken, hebben een ver-
hoogd risico op gebruik bij vrijwel alle jeugdzorgvoorzieningen.

Als de risicokenmerken gerelateerd worden aan het totale gebruik van jeugdzorg (dus
onafhankelijk van de soort voorziening), komen we tot de relaties in tabel 2.1. We hebben
de set risicokenmerken in tabel 2.1 aangevuld met kenmerken waarvan we uit eerdere scp-
studies weten dat deze mogelijk van invloed zijn op het beroep op jeugdzorg (zie o.a.
Pommer et al. 2011).
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Tabel 2.1

Relevante risicofactoren voor het gebruik van jeugdzorg uit de literatuur en het ojo

kenmerken jongere
verwacht 
effect kenmerken ouders/gezin

verwacht 
effect

demografische kenmerken sociaal-economische kenmerken
leeftijd opleiding

0-4 jaar laag +
5-11 jaar + middelbaar
12-17 jaar + hoog –

geslacht: meisje – arbeidsmarktdeelname:  
beide ouders werken –

herkomst: autochtone Nederlander geen van beide ouders werkt  
(sociale uitkering)a

+

westerse migrant –/+ hoog inkomen –
niet-westerse migrant –/+

sociaaleconomische kenmerken overige kenmerken
laag onderwijsniveau + tienermoeder +
schoolverlater + heeft chronische aandoening +

overige kenmerken bezoekt psycholoog/psychiater/
maatschappelijk werker

+

is te vroeg geboren + huishouden met 2 biologische ouders
heeft afwijkend iq + met 1 biologische ouder +
is chronisch ziek + samengesteld +
gebruikt verslavende middelen  
(12-17 jaar)

+ huishouden met 4 of meer kinderen +/–

verslavingsproblematiek in gezin +
stedelijkheid –/+ slachtoffer van misdrijf of ongeluk +

a ‘Geen van beide ouders werkt’ is significant positief op 10%, maar niet significant op 5%-significantie-

niveau in de analyses uit het ojo. Bij de analyses op jeugdzorggebruikers uit 2007 in Utrecht en

Noord-Brabant (Pommer et al. 2011) is ’ouders met uitkering’ wel significant positief.

Bron: scp

2.3 Verklarende factoren voor kosten van jeugdzorg

Er is geen wetenschappelijk onderzoek naar de factoren die de jeugdzorgkosten (op
gemeenteniveau) kunnen verklaren. De analyses met de ojo-dataset (Bot et al. 2013,
Sadiraj et al. 2013) vormen de microfundering van de analyses op gemeenteniveau.4 De
gemeente Rotterdam heeft in 2013 de door het scp gevonden relaties in het ojo getoetst
op gebruik en kosten van jeugdzorg in de regio (Gemeente Rotterdam 2013). De conclusie
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was dat het merendeel van de gevonden relaties in het ojo ook gelden voor het jeugdzorg-
gebruik en de kosten in Rotterdam. Ze vinden wel dat de niet-westers migranten vaker
gebruik maken van jeugdhulp in de gedwongen kader en jeugdhulp in het algemeen. De
onderzoekers bevelen wel aan om de niet-westerse migranten niet als één groep te behan-
delen, maar uit te gaan van de afzonderlijke migrantengroepen in deze populatie. Verder
vinden ze, in tegenstelling tot het scp, een cumulatie-effect van risicofactoren bij de kans
op gebruik; dat effect is echter minder duidelijk bij de kosten per kind. In de analyses op
wijkniveau vinden ze geen aanwijzing voor een cumulatie-effect. Op gemeenteniveau is
een dergelijk effect nog lastiger te meten en zal, indien aanwezig, waarschijnlijk klein
zijn.

Leidend in onze analyses zijn de mogelijk verklarende factoren die in de literatuur zijn
opgespoord. Het gaat om kenmerken waarvan uit wetenschappelijk onderzoek bekend is
dat zij verklaringskracht hebben voor de opgroei- en opvoedproblematiek en het jeugd-
zorggebruik. Bij de verklaring kunnen we gegevens in termen van de kwaliteit van relaties
binnen het gezin of persoonlijkheidskenmerken niet meenemen, omdat daarover geen
nationale of gemeentelijke cijfers beschikbaar zijn.

De analyse is gebaseerd op een dataset, waarbij de gegevens over jeugdzorggebruik die ten
grondslag liggen aan de historische verdeling in de Meicirculaire 2012 op gemeenteniveau
zijn gebracht (scp/Cebeon 2012). Deze gegevens zijn aangevuld met andere kenmerken
van gemeenten, die overwegend afkomstig zijn van het cbs. Dit bestand wordt verder aan-
geduid met jz’12.

De verklarende variabelen worden uitgedrukt als percentage van het aantal jongeren van
0-17 jaar dat in de gemeente woont op 1 januari 2012. Op deze wijze worden de aandelen
bepaald van jongeren die een risico lopen op het gebruik van jeugdzorg. Daardoor wor-
den de verklarende variabelen eveneens uitgedrukt als aandelen per kind. De absolute
omvang van de gemeente speelt een rol in de analyses via de variabele ‘stedelijkheid’.
Deze variabele geeft de nabijheid van voorzieningen, maar mogelijk ook ongemeten ver-
schillen in cultuur weer. Hij hangt zo sterk samen met gemeentegrootte dat niet beide
variabelen opgenomen konden worden. In tabel 2.2 worden de verklarende variabelen
statistisch beschreven.

Het aandeel ouders met psychische problematiek is niet per gemeente bekend. We heb-
ben als benadering hiervoor het aandeel ouders gehanteerd dat een medicament gebruikt
uit de psychische medicijngroep (fkg).
In de literatuur wordt wel gesuggereerd dat religiositeit een verklaring kan zijn voor zorg-
gebruik en de kosten (Gerris 2007). Aan de ene kant zou het een vraag beperkende factor
voor eigen problematiek kunnen zijn (een probleem eerst in eigen kring oplossen),
anderzijds kan het een vraag verruimende factor zijn omdat men eerder genegen zou kun-
nen zijn om anderen te hulp te schieten (kinderen in pleegzorg nemen). Religiositeit is in
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het model opgenomen door te kijken naar het aandeel totaalaandeel cu en sgp-stemmers
in een gemeente. Dit is een benadering omdat de feitelijke geloofsovertuigingen niet op
gemeenteniveau beschikbaar zijn.

Het is belangrijk om te vermelden dat een aantal variabelen in tabel 2.1 met elkaar samen-
hangt. Hierdoor is het soms lastig om te bepalen wat de afzonderlijke bijdrage van deze
variabelen is aan de verklaring van de jeugdzorgkosten per kind op gemeenteniveau.

De aanwezigheid van aanbieders in gemeenten kan van invloed zijn op de kostenverschil-
len tussen de gemeenten. Daarvoor kunnen verschillende oorzaken zijn. Als de instellin-
gen in de buurt zijn, kunnen ze beter bereikbaar zijn. Ook kan men beter bekend zijn met
de instellingen of is men zelfs in de buurt van instellingen gaan wonen. Voor de analyse
gebruiken we informatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (vng); deze heeft
in kaart gebracht in welke gemeenten in 2011 vestigingen van jeugdzorginstellingen aan-
wezig zijn.5

Tabel 2.2

Spreiding van verklarende variabelen, 2012 ( in procenten, gewogen waarden; n=403 gemeenten)

gemiddelde std.dev. minimum maximum

niveau kind
5-11 jaar (als % van 0-17-jarigen) 39,5 1,3 35,5 46,1
12-17 jaar (als % van 0-17-jarigen) 34,1 2,9 25,2 44,3
kind laag opleidingsniveau 27,7 6,0 0,0 46,1
kind met somatische medicatiea 1,2 0,3 0,6 5,6
kind herkomst westers (niet autochtoon) 7,0 3,2 1,3 45,5
kind herkomst Suriname 2,2 3,0 0,0 12,7
kind herkomst Ned. Antillen of Aruba 1,1 1,2 0,0 5,0
kind herkomst Turkije 3,2 3,4 0,0 14,6
kind herkomst Marokko 3,7 4,6 0,0 16,7
overig niet-westers 5,9 3,5 1,0 15,5

niveau ouder/gezin
kind ten minste 1 jaar in armoede 9,6 4,3 2,5 21,3
kind recent gescheiden 6,6 1,2 1,7 11,2
kind eenoudergezin 14,0 5,8 3,0 27,8
laagopgeleiden 15-65 jaar 31,1 5,7 15,4 48,3
hoogopgeleiden 15-65 jaar 27,6 8,9 10,7 54,2
ouders met psychische medicatiea 3,7 0,6 1,9 6,8
hoog inkomen 30,6 6,5 15,1 63,9
kind in groot gezin 20,8 5,1 10,9 56,5
uitkeringsgerechtigden (w w/wao) 18-64 jaar 9,0 2,3 4,4 21,9

n a a r  e e n  v e r k l a r i n g  v a n  v e r s c h i l l e n

2 1



Tabel 2.2

(vervolg)

gemiddelde std.dev. minimum maximum

lokaal niveau
niet stedelijk 0,1 0,3 0 1
weinig stedelijk 0,2 0,4 0 1
sterk stedelijk 0,3 0,4 0 1
zeer sterk stedelijk 0,2 0,4 0 1
kind in achterstandswijk 17,5 20,7 0 100
jongeren (0-17 als % van de bevolking) 21,1 2,4 14,5 35,9
segregatie 29,9 9,4 0,0 53,5
bevolking religieus 5,5 7,9 0,3 69,3

a Bepaald op basis van een farmaceutische kostengroep (fkg) die past bij deze chronische aandoening.

Bron: scp (jz’12)

Het aandeel kinderen wonend in een achterstandswijk is hier geoperationaliseerd als in
Verwey-Jonker Instituut (2014), op basis van sociale status (opleiding bewoners, inkomens-
niveau en werkloosheidsniveau). ‘Segregatie’ is door ons geconstrueerd als indicatie voor
cultuurverschillen tussen buurten binnen een gemeente. Het is geoperationaliseerd als de
spreiding van niet-westerse migranten over de buurten in die gemeente.

De verklaring van verschillen in kosten per kind in jeugdzorg zal plaatsvinden op gemeen-
telijk niveau. Figuur 2.2 geeft een beeld van deze verschillen in 2012. In de figuur zijn de
verschillen ook weergegeven voor de 42 jeugdzorgregio’s. Op het niveau van de jeugdzorg-
regio’s valt op dat de regio’s met de hoogste kosten te vinden zijn in het uiterste noord-
oosten en zuidoosten van het land, in een gebied iets boven het midden van het land en
rond Nijmegen. De regio’s met de laagste kosten liggen vrij centraal met uitlopers naar
het westen en zuidwesten.
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Figuur 2.2

Verschillen in historische jeugdzorgkosten per kind per jaar, per gemeente en per jeugdzorgregio, 2012

(in euro’s)

1063-1901
911-1063
787-911
671-787
75-671

per gemeente
1060-1386
1002-1060
907-1002
863-907
655-863

per jeugdzorgregio

Bron: scp (jz’ 12)

Noten

1 Een decentrale uitkering wordt volgens artikel 11 van deze wet verkregen door voor iedere verdeel-

maatstaf het aantal eenheden van die maatstaf te vermenigvuldigen met het bij de maatstaf beho-

rende bedrag per eenheid.

2 Het op elkaar inwerken van de verschillende factoren wordt in de orthopedagogiek ‘het transactionele

ecologische ontwikkelingsmodel’ genoemd.

3 Er is een harmonisatietraject gaande vanuit de ggd’en, ggd Nederland en het rivm.

4 Het ojo laat niet toe dat we kosten analyseren (omdat die niet zijn opgenomen) of gemeenten vergelij-

ken (daarvoor is het aantal gebruikers per gemeente veelal te laag).

5 Hier is gebruik gemaakt van lijsten die de vng heeft opgesteld voor landelijke respectievelijk boven-

regionale arrangementen.
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3 Verklaring van verschillen in kosten

We verklaren in beginsel de totale kosten per gemeente, dus opgeteld over alle over te
hevelen voorzieningen. De totale kosten per gemeente hangen uiteraard sterk samen met
het aantal kinderen van 0 tot en met 17 jaar per gemeente. Maar ook per kind kunnen de
gemiddelde kosten tussen gemeenten variëren. Bij het analyseren van de verschillen in
gemiddelde kosten per kind in een gemeente, gaan we uit van alle aanwezige kinderen:
het is niet mogelijk onderscheid te maken tussen gebruikers en niet‑gebruikers.1

De gemiddelde kosten voor jeugdzorg per kind in Nederland als geheel bedragen 950 euro
op basis van gebruik in 2012 en verwachte kosten in 2015 (zie tabel 3.1). Om uitgaven aan
gemeenten toe te delen is gebruik gemaakt van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet.
De woonplaats van de ouder(s) die gezag uitoefent (uitoefenen) over het betreffende kind
is leidend. Dit is dus niet altijd de plaats waar het kind daadwerkelijk woont. We gaan uit
van de gemeente-indeling 2014.2 Het gaat hier om de kosten, behalve die van kinderen
met een voogdijmaatregel en kinderen van 18 jaar of ouder. Deze groepen zijn uit de ana-
lyses gehouden, omdat het woonplaatsbeginsel voor deze groepen anders is ingevuld: het
adres van het kind wordt gehanteerd en niet dat van de gezaghebbende ouders.

Tabel 3.1

Totale kosten jeugdzorg per kind per jaar exclusief voogdij, 0-17-jarigen, op basis van gebruik in 2012 en

verwachte kosten in 2015, naar gemeentegrootte (in aantallen inwoners, euro’s en procenten)

aantal gemeenten
gemiddelde kosten  
per kind (euro per jaar)a aandeel kinderen (%)

< 20.000 141 770 12
20.000-50.000 189 850 37
50.000-100.000 46 1070 20
100.000-150.000 14 1030 10
150.000-250.000 9 1120 9
> 250.000 4 1030 12

alle gemeenten b 403 950 100

a Gewogen met het aantal kinderen per gemeente.

b Exclusief Caribisch Nederland; dit valt niet onder de Jeugdwet.

Bron: scp (jz’12)

Uit tabel 3.1 blijkt dat de gemiddelde kosten per kind samenhangen met de gemeente-
grootte. Bij gemeenten met minder dan 50.000 inwoners liggen de gemiddelde kosten
rond de 800 euro, bij grotere gemeenten liggen zij tussen de 1030 en 1120 euro. Meer dan
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de helft van de kinderen (57%) woont in een gemeente met een inwonertal tussen de
20.000 en 100.000 inwoners, 12% woont in kleinere en 31% in grotere gemeenten.

Tabel 3.2

Gemiddelde kosten per kind per jaar, exclusief voogdij, 0-17-jarigen, 2012 (gewogen; in euro’s)

gemiddeld std.dev. min. max.

totaal 950 250 330 1840
zorg zonder verblijf 570 130 240 1100
zorg met verblijf 380 140 50 980

Bron: scp (jz’12)

Tabel 3.2 geeft achtergrondinformatie over de kosten van jeugdzorg. We kijken niet apart
naar alle over te hevelen soorten jeugdzorg, maar maken hier wel een onderscheid tussen
zorg zonder en zorg met verblijf. Dit geeft een indruk van de verschillen tussen lichte en
zware zorg. Zorg zonder verblijf beslaat, met gemiddeld 570 euro per kind, 60% van de
totale kosten. De standaarddeviatie, een maat voor de spreiding van een kenmerk, is bij
zorg met verblijf relatief wat groter. Ook liggen daar het minimum en maximum relatief
ver uit elkaar.

3.1 Uitkomsten van het verklaringsmodel

Het verklaringsmodel analyseert de verschillen in kosten per kind op gemeenteniveau. Dit
doen we met een (algemeen) regressiemodel. Dit is een standaardmethode om een conti-
nue doelvariabele te relateren aan verklarende variabelen. We zullen ook nagaan of
bepaalde combinaties van verklarende variabelen extra effect hebben (cumulatie).
De verklaringskracht wordt afgemeten aan de verklaarde variantie,3 die kan liggen tussen
0 en 100%.
Om praktische redenen is één kleine gemeente met uitzonderlijk lage kosten per kind niet
in de analyse opgenomen. Het gaat om 0,005% van alle kinderen in Nederland.

Met 26 variabelen vragen we statistisch gezien veel van het datamateriaal (ruim 400 ge-
meenten). Met zogeheten “backward regression” bepalen we welke van de variabelen sta-
tistisch significant zijn. Deze methode begint met alle variabelen, en verwijdert stap voor
stap de variabelen die niet significant blijken te zijn.4 Uiteindelijk blijken er voor de totale
kosten 17 variabelen significant te zijn. Er zijn geen vaste regels die aangeven hoeveel vari-
abelen zijn ‘toegestaan’ bij een bepaald aantal waarnemingen. Bij opnieuw schatten, bij-
voorbeeld met nieuwe gegevens, kan dit behoorlijke effecten geven. Wel zien we dat de
uitkomsten tamelijk robuust zijn bij het doorrekenen van verschillende varianten. Ook
zijn de overeenkomsten met een vorige exercitie, op gegevens uit 2011, zo groot dat we
erop kunnen vertrouwen dat de resultaten betrekkelijk stabiel in de tijd zijn.
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De kenmerken hebben betrekking op het kind, de ouder(s) en het gezin, alsmede de
directe leefomgeving. Bij dat laatste kunnen we denken aan het voorkomen van hoge
inkomens in een gemeente, het aantal kinderen dat in een achterstandswijk woont bin-
nen een gemeente, of de stedelijkheid van een gemeente.
De uitkomsten bevatten ook een blok dat de invloed weergeeft van de regio en van de
aanwezigheid van een vestiging van een jeugdzorginstelling in de gemeente. We maken
een onderverdeling in provincies en enkele specifieke regio’s (Amsterdam, Den Haag en
Rotterdam): de jeugdzorgprovincies. Geheel onderaan staan de verklaarde varianties.
Twee situaties worden hierbij in de analyse onderscheiden: één waarbij geen rekening is
gehouden met het effect van provincie en de aanwezigheid van aanbieders en één waarbij
dat wel is gedaan.
Door een uitgebreide set verklarende variabelen op te nemen, kunnen we de verschillen
in kosten zo goed mogelijk verklaren. De verklarende variabelen kunnen met elkaar
samenhangen. Sommige hebben onderlinge correlaties van 0,8 of zelfs 0,9. Daardoor is
het lastig om effecten uniek toe te schrijven aan afzonderlijke variabelen. Wel geven we
via een benaderingsmethode een indruk van het relatieve belang van (groepen) varia-
belen.

Het kenmerk uitkeringsgerechtigde
De maatstaven die in het verdeelmodel van Cebeon zijn opgenomen, zijn afgestemd op de risico-
factoren in het verklaringsmodel van het scp. Dit heeft er toe geleid dat de aanvankelijke set van
verklarende factoren door het scp is uitgebreid met "% uitkeringsgerechtigden (ww/wao) 18-64 jaar".
Het scp heeft de uiteindelijke set verklarende factoren verder globaal kunnen toetsen op een nieuw
integraal microbestand waarin alle jeugdigen in Nederland met hun zorggebruik en hun kenmerken
zijn opgenomen. Dit heeft geleid tot een robuuste set van factoren die verschillen in kosten van
jeugdzorg op gemeentelijk niveau in belangrijke mate kunnen verklaren.

De analyses zijn om twee redenen gewogen met het aantal kinderen in de gemeente. Ten
eerste moeten gemeenten met veel kinderen zwaarder meetellen voor het berekenen van
de gemiddelde kosten per kind. Een afwijking in bijvoorbeeld Amsterdam wordt zwaarder
meegeteld, omdat het meer kinderen betreft, dan een afwijking in bijvoorbeeld Zand-
voort. Hierdoor legt een grote gemeente meer gewicht in de schaal.
Ten tweede is er een technische reden: met deze weging houdt de regressie rekening met
de grotere kans op afwijkende kosten bij kleine gemeenten als gevolg van toeval.
De invloed van eigen bijdragen is niet opgenomen in het model. Eigen bijdragen spelen
alleen een rol bij gesloten jeugdzorg. Dit zijn landelijke regelingen die geen verschillen
tussen gemeenten kennen.

In tabel 3.3 staat vermeld hoe de gemiddelde kosten van jeugdzorg per kind in de gemeen-
ten samenhangen met verklarende factoren.
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De uitkomsten voor de verklarende variabelen zijn steeds aangegeven met plussen (posi-
tief significant effect op 5%-niveau) en minnen (negatief significant effect op 5%-niveau).
De bovenste drie blokken bevatten de kenmerken van de bevolking die invloed hebben op
de gemiddelde kosten per kind. In het verklaringsmodel is het niet mogelijk om de mate
van efficiency mee te nemen of de mate waarin preventie zou kunnen helpen de totale
kosten te beperken. Dit is ook geen groot probleem omdat het maar de vraag is of deze
factoren een rol moeten spelen in een verdeelmodel, omdat dan efficiënte gemeenten of
gemeenten die succesvol preventief beleid voeren zouden worden afgestraft. In beginsel
hebben alle factoren in tabel 2.2 kans gehad om bij te dragen aan de verklaring van ver-
schillen in kosten van jeugdzorg. Factoren die geen significante rol spelen zijn via de
methode van backward regression buiten beeld gelaten. De tabel is als volgt te lezen.
De eerste kolom bevat de resultaten voor de gemiddelde totale kosten in 2012. Een + of
‑teken geeft aan dat een verklarende variabele significant is op 5%‑niveau (dus statistisch
gezien van belang) en hogere respectievelijk lagere kosten geeft.

Tabel 3.3

Analyseresultaten kosten per kind: totaal en zonder en met verblijf, exclusief voogdij, 0-17-jarigen, 2012

(gewogen,a backward regressionb; alleen de variabelen die door backward regression zijn geselecteerd

zijn in de analyse opgenomen en hier aangegeven met een + of ‒ teken; n = 402 gemeenten)

  totaal zonder verblijf met verblijf

gemiddelde kosten 950 570 380

niveau kind
% kinderen 12-17 jaar –
% kind laagopgeleid + +
% kind herkomst Turkije – – –
% kind herkomst Suriname –
% kind herkomst westers (niet autochtoon) –

niveau ouder/gezin
% 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 w w/wao + + +

v e r k l a r i n g  v a n  v e r s c h i l l e n  i n  k o s t e n

2 7



Tabel 3.3

(vervolg)

  totaal zonder verblijf met verblijf

regio
Groningen + –
Drenthe + –
Overijssel +
Gelderland +
Flevoland + +
Noord-Holland – ‒
Zeeland –
Limburg + +
ro Amsterdam + ‒
ro Haaglanden – –
ro Rotterdam –

R2 zonder regio en aanwezigheid aanbieders (%) 78 68 67
R2 met regio en aanwezigheid aanbieders (%) 80 76 73

a Er is gewogen met het aantal kinderen per gemeente. Hierdoor houdt het model rekening met de

kans op toevalstreffers, die bij kleine gemeenten groter is dan bij grote (heteroskedasticiteit).

b Ordinary Least Square Analysis, p<0,10.

c De verklarende variabelen ‘kind in armoede’ en 'kind in eenoudergezin' hangen zo sterk samen dat

tussen deze twee geen nader onderscheid kan worden aangebracht.

d Bepaald op basis van een farmaceutische kostengroep (fkg), die past bij deze chronische aandoe-

ning.

e Ten opzichte van matig stedelijk.

Bron: scp (jz’12)

Waar de eerste kolom de resultaten geeft voor de totale kosten van de hele sector, geven
de andere twee kolommen de uitkomsten voor de kosten van zorg zonder en met verblijf.
Het onderscheid tussen kosten met en zonder verblijf is gemaakt omdat dit mogelijk
betere verklaringsmodellen geeft in termen van verklaringskracht en theoretische dui-
ding. Bovendien zijn de kosten met verblijf aanzienlijk hoger dan zonder verblijf. Het
onderscheid in kosten met en zonder verblijf blijkt geen betere verklaringsmodellen op te
leveren, maar er zijn wel verschillen tussen deze twee soorten voorzieningen.
In de eerste kolom zijn negen verklarende variabelen significant (we tellen de drie signifi-
cante stedelijkheidskenmerken samen als een). Een daarvan is het aandeel ouders met
psychische klachten in een gemeente. Het positieve teken geeft aan dat hoe hoger het
aandeel ouders met psychische klachten in een gemeente is, hoe hoger de jeugdzorg-
kosten per kind in die gemeente zullen zijn. Dit is het zogenoemde gecorrigeerde of
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zuivere effect van het aandeel ouders met psychische klachten in een gemeente. Het aan-
deel ouders met psychische klachten zou samen kunnen hangen met het aantal ouders of
inwoners met een laag inkomen. Immers, inwoners of ouders met een laag inkomen heb-
ben meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, waardoor stress en psychische pro-
blemen zouden kunnen ontstaan. Door in de in tabel 5 gepresenteerde analyses rekening
te houden met het aandeel hoge inkomens en het aandeel kinderen in armoede in een
gemeente, wordt gecorrigeerd voor deze invloed op het aandeel ouders met psychische
klachten. Door tegelijkertijd met alle overige mogelijke verklarende variabelen rekening
te houden, wordt een zo zuiver mogelijk effect verkregen van het aandeel ouders met psy-
chische klachten in een gemeente op de jeugdzorgkosten per kind. Op deze wijze zijn de
effecten van alle verklarende variabelen in de analyse zuiver gemeten.

We bespreken hier de variabelen in tabel 3.3 die bij de totale kosten significant zijn.
Daarna gaan we in op de variabelen die in een van de twee zorgvormen (met of zonder
verblijf) anders zijn dan bij de kosten totaal.
– Kind met een laag opleidingsniveau (+). Dat lage opleiding van het kind tot meer problema-

tiek kan leiden, was al bekend. Blijkbaar heeft dit kenmerk, gecorrigeerd voor alle
andere invloeden ook een zelfstandig kostenverhogend effect.

– Herkomst Turkije (−). Het is vaker gerapporteerd dat sommige bevolkingsgroepen minder
gebruik maken van zorg, vermoedelijk als gevolg van de culturele achtergrond. Moge-
lijk is er sprake van een geringere bereidheid om hulp te vragen bij (kleine) problemen
of van onbekendheid met de verschillende soorten hulpverlening.

– Kind ten minste één jaar in armoede (+). In gezinnen met weinig inkomen bestaat een ver-
hoogde kans op overbelasting bij de ouders, wat zijn weerslag kan hebben op de kin-
deren (Bucx en De Roos 2011). Ouders met een laag inkomen hebben vaker een nega-
tieve beleving van de opvoeding, zijn vaker onzeker over de opvoeding en maken
vaker gebruik van minder effectieve opvoedingsstrategieën. Kinderen tonen vooral
meer emotionele problemen en hebben meer problemen met leeftijdsgenoten. Een
tekort aan financiële middelen kan ook leiden tot een grotere kans op sociale uitslui-
ting bij kinderen, doordat zij minder toegang hebben tot sportvoorzieningen en cul-
turele voorzieningen. Er is overigens wel een voorbehoud bij dit effect. Hierop gaan
we in na deze opsomming.

– Eenoudergezin (+). In deze gezinnen rust de zorg voor de kinderen in belangrijke mate
op de schouders van één volwassene. Die mist een partner op wie hij of zij kan terug-
vallen en met wie problemen in de opvoeding besproken kunnen worden. Er is overi-
gens wel een voorbehoud bij dit effect. Ook hierop gaan we in na deze opsomming.

– Recent gescheiden ouders (+). Een scheiding is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis
en gaat vaak gepaard met complexe problemen die daarmee samenhangen. Soms
hebben partners ook (grote) onenigheid of een moeizame omgang, wat zijn uitwer-
king heeft op het welzijn van de kinderen. De kinderen zijn zelf ook onderdeel van het
scheidingsproces, omdat een omgangsregeling moet worden getroffen. Voorts
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kunnen grote veranderingen in de sociale omgeving van kinderen optreden als gevolg
van een scheiding.

– Laagopgeleide volwassenen (−). Wat verrassend wellicht blijkt hier dat een lage opleiding
van volwassenen (ouders) tot minder kosten leidt. Hierbij moet worden bedacht dat
dit effect is gemeten na correctie voor andere kenmerken zoals de hoogte van het
inkomen en psychische problemen bij ouders. De bijdrage aan de totale verklaring
van dit kenmerk is overigens gering.

– Ouders met psychische Farmaceutische Kosten Groep fkg 12 (+). Bij ouders die (regelmatig) een
bezoek brengen aan een hulpverlener die hun geestelijke bijstand verleent, heeft hun
kind mogelijk een verhoogd risico om met deze problemen te kampen (zie o.a. Rutter
et al. 2006). Verder is het mogelijk dat ouders die psychische problemen hebben,
meer ondersteuning nodig hebben bij het opvoeden van hun kinderen.5

– Hoog inkomen (−). In rijkere gemeenten (die meer huishoudens met een hoog inkomen
hebben) zouden inwoners minder problemen kunnen ervaren, waardoor de totale
jeugdzorgkosten per kind in deze gemeenten lager zijn dan in minder rijke gemeen-
ten.

– Uitkeringsontvanger (+). In gemeenten met veel personen die afhankelijk zijn van een
sociale uitkering wegens werkloosheid of arbeidsongeschiktheid (excl. bijstand) zijn
de kosten van jeugdzorg significant hoger dan in gemeenten waar dit niet het geval is.
Dit effect komt bovenop het effect van inkomen op de jeugdzorgkosten.

– Gemeenten die niet, weinig of zeer sterk stedelijk zijn (−). vergeleken met matig stedelijke
gemeenten. Een duidelijke verklaring voor dit effect hebben wij niet. Mogelijk speelt
bij sterk stedelijke gebieden de nabijheid van hulpverlening of efficiëntere/goedko-
pere hulpverlening een rol (de zgn. economies of scale). Ook kan preventie hier een
rol spelen. Bij niet en weinig stedelijke gebieden zou een sterker sociaal netwerk een
rol kunnen spelen bij het waargenomen effect.

Het tweetal variabelen ‘kind in armoede’ en ‘kind in eenoudergezin’ hangt sterk samen.
Samen leveren ze een grote bijdrage aan de verklaarde variantie. Waarschijnlijk verhogen
ze beide de kans op gebruik en kosten van jeugdzorg. Er is helaas geen analysetechniek die
binnen deze groep variabelen een beslissend onderscheid kan maken.
Bij de andere rijen valt te zien dat herkomst naar geboorteland iets uiteenlopende effec-
ten heeft. Weliswaar heeft een Turkse herkomst overal een negatief effect op de kosten,
maar gemeenten met een hoger dan gemiddeld percentage personen van Surinaamse
herkomst hebben lagere kosten per kind voor zorg met verblijf. Bij zorg zonder verblijf
zijn er juist lagere kosten per kind ter verwachten als er meer kinderen herkomst ‘overig
westers’ hebben. Op het niveau van de totale kosten zijn die twee effecten niet aanwezig,
blijkbaar is er sprake van compensatie. Regelmatig lopen de effecten bij zorg zonder en
met verblijf uiteen. We bespreken ze niet in detail. Het effect bij de totale kosten is wel
vrijwel steeds bij minstens een van de onderdelen zonder en met verblijf terug te vinden.
Vrijwel nooit zijn de effecten van zorg zonder en met verblijf strijdig, behalve bij drie
regio’s. Gemeenten waar religiositeit, gemeten via stemgedrag, een grotere rol speelt,
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hebben gemiddeld hogere kosten bij zorg met verblijf. Mogelijk speelt pleegoudervoogdij
hier een rol.
In deze constellatie zijn de kenmerken ‘leeftijd 5 tot 11 jaar’, ‘herkomst (overig) niet-
westers’, ‘achterstandswijk’, ‘segregatie’ en ‘kinderen 0‑17 jaar’ in geen enkele kolom
significant (zie tabel 2.2).
Onderaan tabel 3.3 is te zien dat de verklaarde variantie (R2) voor de totale kosten 78% is.
De verklaarde variantie voor de kosten zonder en met verblijf valt met 68% respectievelijk
67% lager uit dan voor het totaal. Dit duidt erop dat de risicofactoren een betere verkla-
ring geven voor de totale kosten per kind dan de precieze verdeling tussen zorgkosten met
en zonder verblijf.
Niet alle verschillen tussen gemeenten kunnen met het verklaringsmodel worden geduid.
Dat is niet verwonderlijk: er zijn ook oorzaken voor verschillen die buiten het bereik van
een model liggen. Door toevalsprocessen bij het gebruik (bv. of een kind daadwerkelijk
gebruiker wordt en de datum waarop het gebruik begint) en de kosten per gebruiker (bv.
de beschikbaarheid van een specifiek soort aanbod) kunnen de kosten in een gemeente in
de tijd variëren. Dit kan zelfs gebeuren wanneer de bevolkingssamenstelling precies het-
zelfde zou blijven.

3.2 Aanbodeffecten en verschillen tussen regio’s

Tabel 3.1 heeft laten zien dat de jeugdzorgkosten per kind verschillen naar gemeente-
grootte. Het is waarschijnlijk dat er ook tussen regio’s verschillen in jeugdzorgkosten per
kind bestaan. Voor een deel zullen deze worden verklaard uit de effecten van de verkla-
rende variabelen uit tabel 2.2. Maar niet alle verschillen worden hierdoor verklaard.
Door toevoeging van de regio waar de gemeente zich bevindt en informatie over de aan-
wezigheid van een vestiging van een zorginstelling neemt de verklaringskracht voor de
totale jeugdzorgkosten per kind toe (van 78% tot 80%).6 We volgen met de regio-indeling
de organisatie van de jeugdzorgvoorzieningen, om zo verschillen tussen aanbiedersorga-
nisaties in kaart te brengen. Maar met het toevoegen van regio’s en aanbieders ontstaan
de volgende interpretatieproblemen.

– Wat leert de ligging van de gemeente ons? Het kan gaan om effecten van ongemeten
variabelen (bv. cultuur, sociale cohesie), maar regionale verschillen in de organisatie
van het aanbod kunnen ook een rol spelen.

– De aanbodvariabele meet uiteraard het effect van de aanwezigheid van vestigingen
van aanbieders. Maar ook hierin kan (onbedoeld) het effect van ontbrekende verkla-
rende variabelen zijn opgenomen.

Bij de regio’s is het landelijk gemiddelde als referentie gekozen. Regelmatig is de afwij-
king van een regio significant. Op totaalniveau zijn er significante verschillen bij Flevo-
land en Limburg (positief) en Noord-Holland, Zeeland en de regio Den Haag (negatief).
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Bij de totale kosten zijn de resterende verschillen tussen regio’s bij de regio Flevoland het
grootst per kind (meer), gevolgd door Noord-Holland (minder), Zeeland (minder),
Limburg (meer) en Haaglanden (minder). Wanneer men deze resterende verschillen in het
verdeelmodel niet zou willen honoreren, zal dit – los van andere relevante kenmerken –
dus negatieve herverdeeleffecten opleveren voor Flevoland en Limburg en positieve her-
verdeeleffecten voor Noord‑Holland, Zeeland en Haaglanden. Verder zijn er in zes regio’s
geen resterende verschillen op het niveau van de totale kosten, maar wel bij de zorgkosten
met of zonder verblijf. Op totaalniveau vallen dit soort verschillen dan niet significant uit.

Het toevoegen van een variabele die duidt op de aanwezigheid van een vestiging van een
zorginstelling in de gemeente, maakt duidelijk dat deze een positief effect heeft op de
jeugdzorgkosten per kind. Bij het opnemen van de aanbiedersvariabele is rekening
gehouden met de soort instelling waarop de zorg betrekking heeft. Bij zorg zonder en met
verblijf afzonderlijk bestaat dit effect ook.

3.3 Gevoeligheidsanalyse modelspecificatie

Het ontwikkelen van dit verklaringsmodel is gebaseerd op theoretische inzichten. De uit-
komsten moeten statistisch significant en plausibel zijn en stroken met theoretische
inzichten. Dit neemt niet weg dat er onderweg allerlei praktische beslissingen genomen
kunnen of moeten worden die de modeluitkomsten kunnen beïnvloeden. In deze para-
graaf bespreken we de opties die aan de orde zijn gekomen bij de verklaring van verschil-
len in jeugdzorgkosten en de gevolgen die de opties hebben voor de modeluitkomsten.
– Het effect van stedelijkheid is moeilijk te interpreteren. Kenmerken die deels met ste-

delijkheid samenhangen, zoals bevolking naar herkomst, armoede en eenoudergezin-
nen zijn al opgenomen in het model. Stedelijkheid staat dus voor andere kenmerken
die we niet in het model hebben opgenomen. Als we de schatting uitvoeren zonder
stedelijkheid daalt de verklaarde variantie niet, maar nemen andere verklarende varia-
belen de verklaring over. Kennelijk heeft stedelijkheid op zichzelf niet veel invloed. Er
blijven dan wel meer onverklaarde verschillen tussen regio’s over.

– Gezien de verschillende kosten naar gemeentegrootte zouden de effecten kunnen ver-
schillen naar gemeentegrootte. Het resultaat blijkt echter tamelijk robuust als we ons
tot de middelgrote gemeenten beperken. Hooguit valt een enkele verklarende varia-
bele anders uit, maar dit geeft geen aanleiding om verschillende modellen naar
gemeentegrootte te hanteren.

– Door de weging ontstaat in principe de mogelijkheid dat de grote steden de resultaten
naar zich toe trekken. Een analyse zonder de vier grootste steden levert echter nage-
noeg dezelfde resultaten op als de analyse met alle gemeenten.

– Wanneer we de gemeenten uit de vier meest afwijkende regio’s weglaten uit de ana-
lyse, daalt de verklaarde variantie met 2 procentpunt. Enkele kenmerken zijn dan niet
langer significant en een aantal andere wordt dat juist wel. Het model valt daarmee
niet om, maar het is wel duidelijk dat de 88 gemeenten in deze regio’s belangrijk zijn
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voor de bepaling van de variabelen. Op voorhand is er geen reden om deze regio’s uit
te sluiten en een daling van de verklaringskracht is ongewenst.

– In de literatuur wordt regelmatig gewezen op de extra effecten van combinaties van
verklarende variabelen op onder meer de kosten (cumulatie-effect). We kunnen dit
niet strikt op gemeentelijk niveau testen, maar hebben wel een benadering uitgevoerd
op basis van informatie uit het Onderzoek jeugd en opgroeien 2011 (ojo’11). Bij de
verklaring van de geschatte totale kosten per kind7 blijkt alleen de combinatie van
eenoudergezin en ouder met psychische problemen (positief) significant te zijn. De
verklaarde variantie stijgt dan met licht met 1 procentpunt. De toegevoegde waarde
van deze combinaties van variabelen is dus beperkt. De studie van Gemeente Rotter-
dam (2013) vindt op individueel niveau alleen een extra effect van de cumulatie van
factoren op de kosten bij vier of meer risicokenmerken. Op wijkniveau wordt echter
geen of een zeer beperkt cumulatie-effect waargenomen.

– Het onderscheid naar verschillende herkomstcategorieën (overig westers, Suriname,
enz.) vraagt technisch veel van het model. We hebben een variant doorgerekend met
alleen de variabele ‘herkomst niet‑westers’ (in plaats van alle herkomstgroepen afzon-
derlijk). De verklaarde variantie daalt dan minder dan 1 procentpunt. De toegevoegde
waarde van alle herkomstgroepen is dus beperkt.

– De kenmerken ‘verdachten’, ‘tienermoeders’, ‘voortijdig schoolverlaters’, ‘bijstand-
ontvangers’ en ‘aandeel jongens’ zijn niet meegenomen in het verklaringsmodel. De
redenen daarvoor lopen uiteen. De aandelen ‘verdachten’ zijn niet stabiel. De aande-
len ‘kinderen van tienermoeders’ en ‘voortijdig schoolverlaters’ zijn klein en genere-
ren erg hoge parameterwaarden, hetgeen ongewenst is. Het ‘aandeel jongens’ varieert
maar heel weinig tussen gemeenten, wat een betrouwbare schatting van hun effect in
de weg staat. Als we desondanks ‘aandeel jongens’ opnemen in de schatting, is het
effect nergens significant en zeer klein. Het kenmerk ‘bijstandontvanger’ staat zeer
dicht bij het beleid van de gemeente en is daarmee potentieel beïnvloedbaar door de
gemeente.8

– Het weglaten van het kenmerk ‘uitkeringsontvanger’ (percentage ontvangers van een
werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering) verlaagt de verklaringskracht van
het model met 1 procentpunt. Dit weglaten heeft gevolgen voor de invloed van andere
kenmerken, met name de resterende verschillen tussen regio’s. Zo wordt het positieve
resterende verschil voor Limburg sterker (werd overgenomen door het kenmerk ‘uitke-
ringsontvanger’) en wordt het negatieve resterende verschil voor de grote steden ook
sterker. Tot de uitkeringsontvangers behoren overigens ook Wajongers en Wsw’ers.
Dit kan tot interpretatieproblemen leiden in gebieden waar veel jongeren jeugdzorg
ontvangen en met het volwassen worden gebruik gaan maken van deze regelingen.
Gezien de substantiële bijdrage van ‘uitkeringsontvanger’ aan de verklaringskracht
van het model, wordt dit kenmerk toch gehandhaafd. Een probleem hierbij is wel dat
eigenlijk moet worden uitgegaan van het percentage uitkeringsontvangers met
jeugdigen, maar dit kenmerk is niet op gemeentelijk niveau beschikbaar. Dit kan tot
vertekeningen in modeluitkomsten leiden.
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Al met al is de gekozen vormgeving van het verklaringsmodel goed verdedigbaar. Boven-
dien blijkt het model robuust voor alternatieve specificaties. Het sluit ook goed aan op
een exercitie op gegevens uit 2011.

De hier resulterende set van verklarende factoren biedt het startpunt voor de opstelling
van het gemeentelijk verdeelmodel voor jeugdzorgmiddelen door Cebeon. Het scp heeft
aanvankelijk een set van verklarende factoren opgeleverd, waarin het kenmerk “uitke-
ringsontvanger” ontbrak. Het scp had uit de literatuur factoren opgenomen die hieraan
sterk verwant waren, zoals het deel uitmaken van een gezin met laag inkomen, een laag
opleidingsniveau en niet-werkenden. Uit nadere analyses, die mede waren ingegeven
door uitkomsten van Cebeon, is echter gebleken dat dit kenmerk, los van de door het scp
opgenomen kenmerken, een zelfstandig effect had op de kans op hogere kosten van
jeugdzorg. We moeten wel opmerken dat het kenmerk op het niveau van volwassenen is
gebruikt. Helaas was het nog niet mogelijk het aandeel uitkeringsontvangers te bepalen
op het niveau van ouders.

De verklaringskracht van de set verklarende factoren kan ook ruimtelijk in beeld worden
gebracht. Om de presentatie overzichtelijk te houden is hier gekozen voor een indeling in
jeugdzorgregio’s. Figuur 3.1 geeft de historische kosten 2012 en figuur 3.2 geeft de regio-
nale verschillen van de drie belangrijkste verklarende factoren: inkomen, eenoudergezin
en uitkeringsontvanger. Figuur 3.1 is identiek aan het rechterdeel van figuur 2.2. Bij de
verklarende factoren moet worden bedacht dat meer hoge inkomens tot minder kosten
leiden (negatief effect), en eenoudergezin en uitkeringsontvangers juist tot hogere kosten
(positief). Vooral de hoge kosten in noord- en zuidoost en de lage kosten in het centrale,
iets zuidwestelijk gelegen deel van het land zijn terug te zien in de verdeling van de verkla-
rende factoren.
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Figuur 3.1

Verschillen in jeugdzorgkosten per kind, per jaar, per jeugdzorgregio, 2012 (in euro’s)

1060-1386
1002-1060
907-1002
863-907
655-863

kosten per kind

Bron: scp (jz’12)
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Figuur 3.2

Effect van verschillen in verklarende factoren per jeugdzorgregio, 2012 (in procenten van de relevante

bevolkingsgroep (rood grootste positieve effect, aflopend tot blauw grootste negatieve effect))

33-42
32-33
29-32
26-29
22-26

hoogste 30% gestand. inkomen

15-25
12-15
12-12
11-12
8-11

kans op kind in eenoudergezin

11-14
10-11
9-10
8-9
7-8

kans op uitkering excl. bijstand [18-64]

Bron: scp (jz’12)
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3.4 Het relatieve belang van de verklarende kenmerken

Het valt niet exact te zeggen welke invloeden ‘het belangrijkst’ zijn. We hebben wel een
benadering uitgevoerd die een indicatie geeft van het belang van de afzonderlijke verkla-
rende variabelen. Hieruit blijkt (in volgorde van aflopend belang) dat het kenmerk hoog
inkomen gemiddeld genomen 25% van de totale verklaarde verschillen levert. Tellen we
daar het kenmerk armoede of eenoudergezin (niet nader te onderscheiden) bij op, dan is
het geheel verantwoordelijk voor 44% van de verklaarde verschillen. Het aandeel uit-
keringsontvangers voegt 16% toe. Het totaal van deze sociaaleconomische variabelen
(inclusief eenoudergezin om de eerder genoemde reden) is dus goed voor 60% van de ver-
schillen. Het sociaal-demografische blok draagt met kenmerken als recent gescheiden
ouders, etnische herkomst en onderwijsniveau kind 25% bij aan de verklaarde verschillen.
De kleinste bijdragen komen op conto van stedelijkheid (9%) en ouders die psychische
geneesmiddelen gebruiken (6%).

Noten

1 Voor een heldere scheiding van het aandeel gebruikers en de kosten per gebruiker zouden we deze

twee grootheden in principe apart kunnen verklaren. Maar voor de stap ‘kosten per gebruiker’ is geen

verklaringsmodel mogelijk, omdat we nog niet beschikken over de verklarende variabelen voor de

groep gebruikers apart.

2 Met uitzondering van de heringedeelde gemeente Boarnsterhim.

3 Hiervoor gebruiken we de gecorrigeerde (‘adjusted’) R2, die rekening houdt met het aantal opgeno-

men variabelen.

4 Voor verwijdering is een significantieniveau van 10% gehanteerd.

5 Het is niet uit te sluiten dat het verband tussen de psychische gesteldheid van de ouders en het beroep

op jeugdzorgvoorzieningen alleen van de ouders naar het kind verloopt: ouders brengen hun proble-

men op hun kind(eren) over. Het is echter ook mogelijk dat de relatie via het kind naar de ouder(s)

verloopt: door de problemen die ouders met hun kind ervaren, en waarvoor professionele hulp is

ingeschakeld, kunnen ouders zelf de behoefte hebben om over deze problemen van gedachten te wis-

selen met een psycholoog, psychiater of maatschappelijk werker.

6 Uit de analyses in het ojo bleek overigens dat het meenemen van de regio’s naast de risicokenmerken

geen toegevoegd effect heeft op de verklaringsgraad van het gebruik. Verder moet hier worden ver-

meld dat we geen multilevel analyse hebben uitgevoerd, omdat de data op gemeenteniveau dit niet

toelaten. De effecten van de verschillende niveaus (bv. kind en gezin) zijn dus niet nader uiteen te

leggen als gevolg van de structuur van de data.

7 De kosten zijn benaderd op basis van de antwoorden van de ouder over de duur van de zorg die hun

kind heeft ontvangen in een jaar en de landelijke dagtarieven naar zorgvorm.

8 In de praktijk zal het zo’n vaart waarschijnlijk niet lopen omdat wethouders met bijstand in hun porte-

feuille vooral worden afgerekend op reductie van bijstand uitgaven (Allers et al., 2014).
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Bijlage: Databronnen van verklarende variabelen

Tabel B1

Verklarende variabelen op een rij: effect en operationalisatie op gemeenteniveau

wetenschappelijke inzichten operationalisatie op gemeenteniveau

effect bron

kenmerken 0-17-jarigen
demografische variabelen

leeftijd  
0-4-jarige aandeel 0-4 jarigen (van totale 0-17-jarige 

bevolking)
cbs

5-1- jarigeb + aandeel 5-11 jarigen (van totale 0-17-jarige 
bevolking)

cbs

12-17-jarigeb + aandeel 12-17-jarigen (van totale 0-17-jarige 
bevolking)

cbs

meisje − x
herkomst

autochtone Nederlander aandeel autochtone Nederlandse kinderen (van 
totale 0-17-jarige bevolking)

cbs

westerse migrant − aandeel kinderen westerse migrant (van totale 
0-17-jarige bevolking)

cbs

niet-westerse migrant − aandeel kinderen niet-westerse migrant (van 
totale 0-17-jarige bevolking)

cbs

of
aandeel Antilliaanse en Arubaanse kinderen 
(van totale 0-17-jarige bevolking)

cbs

aandeel Marokkaanse kinderen (van totale 
0-17-jarige bevolking)

cbs

aandeel Turkse kinderen (van totale 0-17-jarige 
bevolking)

cbs

aandeel Surinaamse kinderen (van totale 
0-17-jarige bevolking)

cbs

aandeel kinderen uit overige niet-westerse 
 landen (van totale 0-17-jarige bevolking)

cbs

sociaaleconomische variabelen 
lage opleiding + aandeel kinderen met lage opleiding (van totale 

0-17-jarige bevolking)
cbs

voortijdig schoolverlater + aandeel voortijdig schoolverlaters (van totale 
0-17-jarige bevolking)

cbs
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Tabel B1

(vervolg)

wetenschappelijke inzichten operationalisatie op gemeenteniveau

effect bron

overige variabelen
te vroeg geboren +
afwijkend iq +
chronisch ziek +

aandeel kinderen met een chronische aan
doening op basis van een somatische fkgb

ibmg

gebruik verslavende middelen
(1217jarigen)

+ x

aanraking met de politie + aantal jongeren met een delict voor de rechter cbs

kenmerken ouder(s) en gezin
sociaaleconomische variabelen

opleiding
laag + aandeel laagopgeleide ouders (van totale 

beroepsbevolking)c 
cbs

midden
hoog − aandeel hoogopgeleide ouders(van totale 

beroepsbevolking)d 
cbs

arbeidsmarktdeelname 
geen van beide ouders werkt + x

beide ouders werken − x cbs
uitkeringsontvanger heeft een uitkering wegens werkloosheid of 

arbeidsongeschiktheid (Wsw, ww, Wajong, 
Wao, waz, wia of vergelijkbare regeling). 

inkomen: (armoede) aandeel kinderen wonend in een gezin dat 1 jaar 
arm is

cbs

hoog inkomen gestandaardiseerd huishoudinkomen deciel 8, 
9 en 10 (gedeeld door totaalaantal huishoudens 
in gemeente)e

cbs

overige variabelen
leeftijd van ouder bij geboorte kind − x
chronische aandoening + aandeel ouders met een chronische aandoening 

op basis van een somatische fkg,b ten minste 
één 017jarige in huis

ibmg
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Tabel B1

(vervolg)

wetenschappelijke inzichten operationalisatie op gemeenteniveau

effect bron

bezoek psycholoog, psychiater of 
maatschappelijk werker 

+ aandeel ouders met een gecombineerde psychi-
sche fkg,b ten minste één 0-17-jarige in huis

ibmg

gezinssamenstelling 
huishouden met twee biologische 
ouders
huishouden met één (biologische) 
ouder

+ aandeel kinderen in een eenoudergezin cbs

aandeel kinderen van recent gescheiden ouders cbs
samengesteld huishouden +
huishouden met vier of meer kinderen - huishouden met drie of meer kinderen
verslavingsproblematiek + x
slachtoffer van misdrijf of ongeval + x

kenmerken omgeving
stedelijkheid

maatstaf voor de concentratie van  menselijke 
activiteiten gebaseerd op de gemiddelde 
om gevingsadressendichtheid (oad): indicatie 
voor grotesteden problematiek of cultuur-
verschillen

cbs

leefbaarheid in de wijk aandeel kinderen in een achterstandswijk vji
criminaliteit aandeel geregistreerde verdachte personen gids, 

hks

religiositeit aantal kiezers dat tijdens tk-verkiezing van 
2012 op sgp of cu heeft gestemdf

cbs

segregatie scp-berekening: een indicatie voor cultuur-
verschillen tussen buurten, op basis van cbs-
informatie

cbs

aantal instellingen pjz, ggz, lvb vng

a Het gaat om het aandeel onder 15-jarige jongeren dat vmbo-basis-, vmbo-kader- of praktijkonder-

wijs volgt.

b Een farmaceutische kostengroep (fkg) is een groep medicijnen die past bij een bepaalde chronische

aandoening.

c Degenen met een lage opleiding zijn zij die hoogstens basisonderwijs, vmbo (lbo, mulo, mavo), de

eerste drie leerjaren van havo/vwo of het laagste niveau van het beroepsonderwijs (huidig mbo-

kwalificatieniveau 1) hebben behaald.
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d Degenen met hoge opleiding hebben een hbo- of universitaire opleiding genoten, of een oudere

(beroeps)opleiding die daarmee vergelijkbaar is.

e Het aandeel huishoudens dat een inkomen heeft dat landelijk bij de hoogste 30% behoort. Een

gemeente met een score van 30% is dus gemiddeld, en een gemeente met bijvoorbeeld 40% heeft

meer hoge inkomens dan gemiddeld.

f Een negatieve interpretatie: in gemeenten waar veel mensen streng in de leer zijn, zou problematiek

veelal achter de voordeur blijven en pas op latere leeftijd naar buiten komen. Pas dan zou dit tot

kosten leiden.

Een positieve interpretatie: in gemeenten waar veel mensen streng in de leer zijn, zou veel aandacht

zijn voor jeugdigen in zorg en is men meer geneigd als pleeggezin op te treden.

X – geen gegevens op gemeenteniveau, of bijna geen variatie op gemeenteniveau

Bron: scp
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Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt twee keer per jaar zijn Werkprogramma vast. De tekst van het

lopende programma is te vinden op de website van het scp: www.scp.nl.

scp-publicaties
Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Deze publica-

ties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, of via de website van het scp. Een complete lijst is te vinden op

www.scp.nl/publicaties.

Sociaal en Cultureel Rapporten
Betrekkelijke betrokkenheid. Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport 2008. isbn 978 90 377

0368-9

Wisseling van de wacht: generaties in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2010. Andries van den

Broek, Ria Bronneman-Helmers en Vic Veldheer (red.). isbn 978 90 377 0505 8

Een beroep op de burger. Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid? Sociaal en Cultureel

Rapport 2012. Vic Veldheer, Jedid-Jah Jonker, Lonneke van Noije, Cok Vrooman (red.).

isbn 978 90 377 0623 9

scp-publicaties 2013
2013-1 Van pech en rampspoed. Nieuwjaarsuitgave 2013 (2013). Paul Schnabel (red.). isbn 978 90 377 0611 6

2013-2 Terecht in de jeugdzorg. Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik (2013). Sander

Bot (red.), Simone de Roos, Klarita Sadiraj, Saskia Keuzenkamp, Angela van den Broek, Ellen

Kleijnen. isbn 978 90 377 0629 1

2013-3 Gezinnen onderweg. Dagelijkse mobiliteit van ouders van jonge kinderen in het combineren van werk en gezin

(2013). Marjolijn van der Klis (red.) isbn 978 90 377 0568 3

2013-4 Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013 (2013). Saskia Keuzenkamp

en Lisette Kuyper. isbn 978 90 377 0648 2

2013-5 Towards Tolerance. Exploring changes and explaining differences in attitudes towards homosexuality across

Europe (2013). Lisette Kuyper, Jurjen Iedema, Saskia Keuzenkamp. isbn 978 90 377 0650 5

2013-6 Sprekend op schrift. Een selectie uit vijftien jaar lezingen en artikelen van Paul Schnabel, 1998-2013 (2013).

isbn 978 90 377 0647 5

2013-7 Acceptance of lesbian, gay, bisexual and transgender individuals in the Netherlands 2013 (2013). Saskia

Keuzenkamp en Lisette Kuyper. isbn 978 90 377 0649 9

2013-8 Gemeentelijk Wmo-beleid 2010. Een beschrijving vanuit het perspectief van gemeenten (2013). Frieke Vonk,

Mariska Kromhout, Peteke Feijten, Anna Maria Marangos. isbn 978 90 377 0651 2

2013-9 Aanbod van arbeid 2012 (2013). Jan Dirk Vlasblom, Edith Josten, Marian de Voogd-Hamelink.

isbn 978 90 377 0654 3

2013-10 De dorpenmonitor (2013). Ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners. Anja Steenbekkers en

Lotte Vermeij (red.) isbn 978 90 377 0634 5
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2013-11 Van Paars 2 naar Rutte II. Rede van Paul Schnabel bij zijn afscheid van het Sociaal en Cultureel Planbureau,

11 maart 2013. isbn 978 90 377 0660 4

2013-12 Kunstminnend Nederland? Interesse en bezoek, drempels en ervaringen. Het culturele draagvlak, deel 12

(2013). Andries van den Broek. isbn 978 90 377 0652 9

2013-13 Zwevende gelovigen. Oude religie en nieuwe spiritualiteit (2013). Joep de Hart. isbn 978 90 377 0644 4

2013-14 Nieuw in Nederland. Het leven van recent gemigreerde Bulgaren en Polen (2013). Mérove Gijsberts (scp) en

Marcel Lubbers (ru). isbn 978 90 377 0655 0.

2013-15 Werk aan de wijk. Een quasi-experimentele evaluatie van het krachtwijkenbeleid (2013). Matthieu Permen-

tier, Jeanet Kullberg, Lonneke van Noije. isbn 978 90 377 0663 5

2013-16 Lasten onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld (2013). Michiel

Ras, Debbie Verbeek-Oudijk en Evelien Eggink. isbn 978 90 377 0662 8.

2013-17 De studie waard. Een verkenning van mogelijke gedragsreacties bij de invoering van een sociaal leenstelsel in het

hoger onderwijs (2013). Monique Turkenburg, Lex Herweijer, Jaco Dagevos, m.m.v. Iris Andries-

sen, Lenie van den Bulk (ced-groep). isbn 978 90 377 0664 2

2013-18 Het persoonsgebonden budget in de AWBZ. Monitor 2012 (2013). Ab van der Torre, Ingrid Ooms, Mirjam

de Klerk. isbn 978 90 377 0657 4

2013-19 Informele zorg in Nederland. Een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg (2013). Alice

de Boer en Mirjam de Klerk. isbn 978 90 377 0679 6

2013-20 De ondersteuning van Wmo-aanvragers en hun mantelzorgers in 2012 (2013). Peteke Feijten, Anna Maria

Marangos, Mirjam de Klerk, Alice de Boer, Frieke Vonk. isbn 978 90 377 0667 3

2013-21 Met zorg ouder worden. Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar (2013). Cretien van Campen, Marjolein

Broese van Groenou, Dorly Deeg, Jurjen Iedema. isbn 978 90 377 0626 0

2013-22 Using smartphones in survey research: a multifunctional tool. Nathalie Sonck en Henk Fernee. isbn 978

90 377 0680 2

2013-23 Seksuele oriëntatie en werk. Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele werknemers

(2013). Lisette Kuyper. isbn 978 90 377 0668 0

2013-24 Ontwikkelingen in ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen en de effecten van ondersteuning op

participatie (2013). Jolien Hofstede, Mieke Cardol, Mieke Rijken. isbn 978 90 377 0676 5

2013-25 Samen scholen. Ouders en scholen over samenwerking in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar

beroepsonderwijs (2013). Lex Herweijer en Ria Vogels. isbn 978 90 377 0671 0

2013-26 Met het oog op de tijd. Een blik op de tijdsbesteding van Nederlanders (2013). Mariëlle Cloïn (red.). isbn

978 90 377 0670 3

2013-27 Vrijwillige inzet en ondersteuningsinitiatieven. Een verkenning van Wmo-beleid en -praktijk in vijf gemeenten

(2013). Wouter Mensink, Anita Boele, Pepijn van Houwelingen. isbn 978 90 377 0659 8

2013-28 Een onzeker perspectief: vooruitzichten van tijdelijke werknemers (2013). Jan Dirk Vlasblom, Edith Josten.

isbn 978 90 377 0682 6 (elektronische publicatie)

2013-29 Maatschappelijke effecten van het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen voor gezinnen met kinderen (2013).

Stella Hoff, Arjan Soede. isbn 978 90 377 0684 0 (elektronische publicatie)

2013-30 De sociale staat van Nederland 2013 (2013). Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer, Evert Pommer, Nathalie

Sonck (red.). isbn 978 90 377 0685 7

p u b l i c a t i e s  v a n  h e t  s o c i a a l  e n  c u l t u r e e l  p l a n b u r e a u

4 7



2013-31 De weg naar maatschappelijke ondersteuning. Een onderzoek naar de kanteling in tien gemeenten (2013).

Maaike den Draak (scp), Wouter Mensink (scp), Mary van den Wijngaart (Lokaal Centraal bv),

Mariska Kromhout (scp). isbn 978 90 377 0686 4

2013-32 Maten voor gemeenten 2013 (2013). Evert Pommer, Ingrid Ooms, Saskia Jansen. isbn 978 90 377

0688 8

2013-33 Biedt het concept integratie nog perspectief? (2013). Jaco Dagevos, Malin Grundel. isbn 978 90 377

0687 1 (elektronische publicatie)

2013-34 Groeit de jeugdzorg door? Het beroep op de voorzieningen: realisatie 2001-2011 en raming 2011-2017 (2013).

Klarita Sadiraj, Michiel Ras, Lisa Putman, Jedid-Jah Jonker. isbn 978 90 377 0677 2

2013-35 Burgers over de kwaliteit van publieke diensten. Een terugblik op 2002-2010 (2013). Evelien Eggink,

Debbie Verbeek-Oudijk, Evert Pommer. isbn 978 90 377 0678 9 (elektro-nische publicatie)

scp-publicaties 2014
2014-1 Kansen voor vakmanschap in het mbo. Een verkenning (2014). Monique Turkenburg m.m.v. Lenie van

den Bulk (ced-groep) en Ria Vogels (scp). isbn 978 90 377 0637 6

2014-2 Jaarrapport integratie 2013. Participatie van migranten op de arbeidsmarkt (2014). Willem Huijnk, Mérove

Gijsberts, Jaco Dagevos. isbn 978 90 377 0697 0

2014-3 Ervaren discriminatie in Nederland (2013). Iris Andriessen, Henk Fernee en Karin Wittebrood.

isbn 978 90 377 0672 7 (elektronische publicatie)

2014-4 Samenvatting en conclusies van Sterke steden, gemengde wijken (2014). Jeanet Kullberg, Matthieu

Permentier, m.m.v. Emily Miltenburg. isbn 978 90 377 0696 3 (elektronische publicatie)

2014-5 Perceived discrimination in the Netherlands (2014). Iris Andriessen, Henk Fernee en Karin Witte-

brood. isbn 978 90 377 0699 4

2014-6 De Wmo-uitgaven van gemeenten in 2010 (2014). Barbara Wapstra, Lieke Salomé en Nelleke Koppel-

man. isbn 978 90 377 0698 7 (elektronische publicatie)

2014-7 Burgermacht op eigen kracht? Een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie (2014). Pepijn

van Houwelingen, Anita Boele, Paul Dekker. isbn 978 90 377 0635 2

2014-8 Uitstappers en doorzetters. De persoonlijke en sociale context van sportdeelname en tijdsbesteding aan sport

(2014). Annet Tiessen-Raaphorst (red.), Remko van den Dool en Ria Vogels. isbn 978 90 377

0700 7

2014-10 Geloven binnen en buiten verband. Godsdienstige ontwikkelingen in Nederland (2014). Joep de Hart.

isbn 978 90 377 0636 9

2014-11 Replicatie van het meetinstrument voor sociale uitsluiting (2014). Stella Hoff. isbn 978 90 377 0674 1

(elektronische publicatie)

2014-12 Vraag naar arbeid 2013 (2014). Patricia van Echtelt, Jan Dirk Vlasblom, Marian de Voogd-Hame-

link. isbn 978 90 377 0707 6

2014-13 De Wmo in beweging; Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012 (2014). Mariska Krom-

hout, Peteke Feijten, Frieke Vonk, Mirjam de Klerk, Anna Maria Marangos, Wouter Mensink,

Maaike den Draak, Alice de Boer, m.m.v. Jurjen Iedema. isbn 978 90 377 0706 9

2014-14 Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school (2014). Freek Bucx en

Femke van der Sman. isbn 978 90 377 0703 8
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2014-15 Leven met intersekse/dsd. Een verkennend onderzoek naar de leefsituatie van personen met intersekse/dsd

(2014). Jantine van Lisdonk. isbn 978 90 377 0705 2

2014-16 Leergeld. Veranderingen in de financiële positie van het voortgezet onderwijs en verschillen tussen besturen

(2014). Lex Herweijer, Evelien Eggink, Evert Pommer, Jedid-Jah Jonker, m.m.v. Ingrid Ooms en

Saskia Jansen. isbn 978 90 377 0708 3

2014-17 Verdelen op niveaus. Een multiniveaumodel voor de verdeling van het inkomensdeel van de Participatiewet over

gemeenten (2014). Arjan Soede en Maroesjka Versantvoort isbn 978 90 377 0711 3

2014-18 De Wmo in beweging. Beknopte samenvatting. Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012

(2014). Mariska Kromhout, Peteke Feijten, Frieke Vonk, Mirjam de Klerk, Anna Maria Maran-

gos, Wouter Mensink, Maaike den Draak, Alice de Boer, m.m.v. Jurjen Iedema. isbn 978 90 377

0712 0

2014-19 Anders in de klas. Journalistieke samenvatting. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid LHBT-jongeren op

school (2014). Karolien Bais, Freek Bucx, Femke van der Sman, m.m.v. Charlotte Jalvingh.

isbn 978 90 377 0713 7

2014-20 Rijk geschakeeerd. Op weg naar de participatiesamenleving (2014). Kim Putters. isbn 978 90 377 0715 1

2014-21 Ouderenmishandeling. Advies over onderzoek naar aard en omvang van misbruik en geweld tegen ouderen in

afhankelijkheidsrelaties (2014). Inger Plaisier en Mirjam de Klerk. isbn 978 90 377 0716 8

2014-22 Huwelijksmigratie in Nederland. Achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten (2014). Leen Sterckx,

Jaco Dagevos, Willem Huijnk, Jantine van Lisdonk. isbn 978 90 377 0702 1

2014-23 Living with intersexe/dsd. An exploratory study of the social situation of persons with intersex/dsd (2014).

Jantine van Lisdonk. isbn 978 90 377 0717 5.

2014-24 Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland. Een verkenning van hun leefsituatie (2014). Ria

Vogels, Mérove Gijsberts en Maaike den Draak. isbn 978 90 377 0719 9 (elektronische publica-

tie)

2014-25 Krimp in de kinderopvang (2014). Wil Portegijs, Mariëlle Cloïn en Ans Merens.

isbn 978 90 377 0718 2.

2014-26 Op zoek naar bewijs II. Evaluatieontwerpen onderwijs- en cultuurmaatregelen (2014). Monique Turken-

burg, Lex Herweijer, Andries van den Broek, Iris Andriessen. isbn 978 90 377 0720 5

2014-27 Hulp geboden. Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp (2014). Mirjam

de Klerk, Alice de Boer, Sjoerd Kooiker, Inger Plaisier, Peggy Schyns. isbn 978 90 377 0721 2

2014-28 Dichtbij huis. (2014). Lotte Vermeij, m.m.v. Anja Steenbekkers. isbn 978 90 377 0722 9 (elektroni-

sche publicatie)

2014-29 Burn-out : verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken (2014). Patri-

cia van Echteld (red.). isbn 978 90 377 0723 6 (elektronische publicatie)

2014-30 Bevrijd of beklemd? (2014). Edith Josten, Jan Dirk Vlasblom, Cok Vrooman. isbn 978 90 377 0710 6

(elektronische publicatie)

2014-31 Natuur en Cultuur. Een vergelijkende verkenning van betrokkenheid en beleid (2014). Anja Steenbekkers en

Andries van den Broek. isbn 978 90 377 0726 7 (elektronische publicatie)

2014-32 De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland (2014). Willem Huijnk.

isbn 978 90 377 0704 5

2014-33 Verschil in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2014 (2014). Cok Vrooman, Mérove Gijsberts,

Jeroen Boelhouwer (red.). isbn 978 90 377 0724 3
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2014-34 Verenigd in verandering (2014). Hanneke Posthumus, Josje den Ridder en Joep de Hart.

isbn 978 90 377 0725 0

2014-35 Jongeren en seksuele oriëntatie (2014). Lisette Kuyper. isbn 978 90 377 0727 4

2014-36 Zorg beter begrepen (2014). Isolde Woittiez, Lisa Putman, Evelien Eggink en Michiel Ras.

isbn 978 90 377 0729 8

2014-37 Emancipatiemonitor 2014 (2014). Ans Merens (SCP), Marion van den Brakel (CBS)(red.).

isbn 978 90 377 0728 1

2014-38 Aan het werk vanuit een bijstands- of werkloosheidsuitkering (2014). Karin Wittebrood en Iris Andries-

sen. isbn 978 90 377 0733 5 (elektronische publicatie)

2014-39 Armoedesignalement 2014 (2014). isbn 978 90 377 0730 4

2014-40 Kostenverschillen in de jeugdzorg (2014). Michiel Ras, Evert Pommer, Klarita Sadiraj.

isbn 978 90 377 0554 6 (elektronische publicatie)

2014-41 De hoofdzaken van het Sociaal en Cultureel Rapport 2014 (2014). Cok Vrooman, Mérove Gijsberts en

Jeroen Boelhouwer. Journalistieke samenvatting door Karolien Bais. isbn 978  90 377 0692 5

Overige publicaties
Burgerperspectieven 2013 | 1 (2013). Paul Dekker en Hanneke Posthumus. isbn 978 90 377 0656 7

Burgerperspectieven 2013 | 2 (2013). Josje den Ridder, Hanneke Posthumus en Paul Dekker.

isbn 978 90 377 0658 1

Burgerperspectieven 2013 | 3 (2013). Paul Dekker en Josje den Ridder. isbn 978 90 377 0675 8

Burgerperspectieven 2013 | 4 (2013). Paul Dekker, Josje den Ridder, Pepijn van Houwelingen, m.m.v. Jaco

Dagevos en Mérove Gijsberts. isbn 978 90 377 0690 1

Burgerperspectieven 2014 | 1 (2014). Paul Dekker en Josje den Ridder. isbn 978 90 377 0701 4

Burgerperspectieven 2014 | 2 (2014). Lonneke van Noije, Josje den Ridder, Hanneke Posthumus.

isbn 978 90 377 0714 4

Burgerperspectieven 2014 | 3 (2014). Paul Dekker en Josje den Ridder, m.m.v. René Gude. isbn 978 90 377 0653 6

Gescheiden werelden? (2014). Mark Bovens, Paul Dekker en Will Tiemeijer (red.). isbn 978 90 377 0734 2. Geza-

menlijke uitgave van het scp en de wrr.
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