
 

 

 
 

Inlichtingen bij 

Evert Pommer 

e.pommer@scp.nl 

T 7947 

kamer D-0608 

 
Datum 

24 januari 2010 

Pagina 1 van 6 

 

 

 

 

Aan:  Ashna Nakched 

 

Van: Evert Pommer en Klarita Sadiraj 

 

 

 

 
 

 

 

 

    Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 
 

 

Het ministerie van VWS (Directie Jeugdbeleid) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) 

willen inzicht hebben in het toekomstige beroep op de jeugdzorg, zowel op 

landelijk als regionaal niveau. In 2007 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau 

(SCP) een begin gemaakt met de ontwikkeling van een ramings- en verdeelmodel 

voor de provinciale jeugdzorg. Dat heeft in 2009 geleid tot de oplevering van een 

verdeelmodel voor de regionale vraag naar provinciale jeugdzorg in 2007 (De jeugd 

een zorg, SCP publicatie 2009/4). Dit verdeelmodel geeft een beeld van de vraag 

naar jeugdzorg in de verschillende jeugdzorgregio’s. Op verzoek van het ministerie 

van VWS en het IPO worden de gegevens die ten grondslag liggen aan het 

verdeelmodel geactualiseerd voor het laatst beschikbaree meetjaar: 2009.  

 

Het verdeelmodel 2007 

 

Voor het ramings- en verdeelmodel voor de jeugdzorg zou de vraag naar jeugdzorg 

leidend moeten zijn. Voor het verdeelmodel was het SCP echter aangewezen op 

data over de behoefte aan jeugdzorg omdat adequate microgegevens over de 

determinanten van de vraag naar of het gebruik van jeugdzorg niet beschikbaar 

waren. Deze microgegevens zijn nodig om te bepalen welke determinante 

(risicofactoren op kindniveau, ouderniveau en omgevingsniveau) van invloed zijn op 

het gebruik van jeugdzorg. Vervolgens kan worden bepaald hoe de risicofactoren 

zijn verdeeld over de verschillende jeugdzorg regio’s. 

 

Op basis van het AVO 2007 heeft het SCP een behoeftemodel geschat voor de 

jeugdzorg (zie SCP, De jeugd een zorg, p. 91). De behoefte aan jeugdzorg is in dit 

model niet beperkt tot de provinciale jeugdzorg. In de behoefte aan jeugdzorg kan 

in beginsel ook door andere formele of informele partijen worden voorzien. De 

gegevens waren te beperkt om een model te schatten voor de vraag naar 

provincale jeugdzorg. Ongeveer 15% van de jeugdigen kampt met serieuze opvoed- 

en opgroeiproblemen. Zij vormen de groep die behoefte heeft aan ondersteuning.
1
 

De kenmerken van deze categorie “behoeftigen” zijn bepalend voor het 

verdeelmodel voor de jeugdzorg. 
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Uit het behoeftemodel blijkt dat de kans op behoefte aan jeugdzorg bij jongens een 

factor 2,05 hoger is dan bij meisjes, een factor 2,85 hoger is bij laag opgeleide dan 

bij hoger opgeleide kinderen, een factor 1,60 hoger is bij kinderen van niet-

westerse migranten dan overige kinderen, een factor 2,00 hoger is bij kinderen uit 

een eenoudergerzin dan overige gezinnen en een factor 1,80 hoger is in gezinnen 

met een laag inkomen dan overige gezinnen (zie tabel 1). 

 
Tabel 1 Kansverhoudingen van het verdeelmodel voor de jeugdzorg (odds-ratio’s)  

risicofactor behoefte sign. 

kind is een jongen 2,05 *** 

kind is laag opgeleid 2,85 *** 

gezin is niet-westers allochtoon 1,60 *** 

gezin heeft één ouder 2,00 *** 

gezin heeft een laag inkomen 1,80 *** 

Significantie: ***: 1%; **: 5%; *: 10%; schatting op basis van een logitmodel  
(wel/geen opvoedings- en op opgroeiproblemen); coëfficiënten afgerond op 0,05. 
Bron: SCP (AVO’07; n = 2622) 
 

De parameters van het behoeftemodel worden bij deze actualisatie niet opnieuw 

geschat. Er zijn geen nieuwe microdata beschikbaar. Wel wordt de verdeling van 

risicofactoren over de jeugdzorgregio’s geactualiseerd van 2007 naar 2009. Dit 

gebeurt op basis van gegevens die door het CBS voor 0-17 jarigen naar 

jeugdzorgregio zijn geleverd. 

 
Het betreft concreet de volgende gegevens:  

• het aantal thuiswonende jeugdigen van 0-17 jaar 

• het % jongens van 0-17 jaar 

• het % jeugdigen van 4-17 jaar in het speciaal basisonderwijs en het % jeugdigen 

van 15 jaar in het lager voortgezet onderwijs 

• het % jeugdigen van 0-17 jaar naar niet-westerse herkomst 

• het % jeugdigen van 0-17 jaar uit een eenoudergezin 

• het % jeugdigen van 0-17 jaar uit een gezin met een laag inkomen  

 

De gegevens over kinderen in een gezin met een laag inkomen zijn betrokken uit 

het reginaal inkomensonderzoek (RIO) van het CBS, waarvoor 2008 het laatste 

waarnemingsjaar is. Momenteel zijn wel de voorlopige cijfers voor 2009 op basis 

van het inkomenspanelonderzoek (IPO) van het CBS bekend, maar die wijken iets af 

door een iets andere berekening van het lage inkomen (inclusief de geschatte rente 

betaald op consumptief krediet) en steekproefeffecten (het RIO omvat circa 1,9 

miljoen kernpersonen en het IPO circa 0,3 miljoen).
2
  

 

Met behulp van de gewichten per risicofactor (berekend op basis van de odds-

ratio’s in tabel 1) kan een gemiddelde probleemscore (P) per jeugdzorgregio (j) 

worden bepaald. We vullen daartoe de percentages van de betreffende variabele 

op regioniveau in in de volgende formule:    
 



 

 

 

Pagina 3 van 6 

Pj = 1 + (b1*X1,j + b2*X2,j + …….) 

 

Waarbij b1 het gewicht is horend bij risicofactor X1, enzovoort. De gegevens over 

risicofactoren zijn afkomstig van CBS-registraties. De uitkomsten van de berekening 

zijn weergegeven in tabel 2. 

 

Door de met de gewichten gewogen optelling van de percentages per risicofactor 

ontstaat een gemiddelde probleemscore per kind per regio (kolom 7 in tabel 2) die 

vermenigvuldigd met het aantal jeugdigen leidt tot een totale probleemscore per 

regio. Deze totaalscore kan vervolgens worden vermenigvuldigd met het totaal 

aantal kinderen in Nederland, waardoor het gewogen aantal jeugdigen per regio 

resulteert (kolom 9). Deze kunnen worden gebruikt als volumecomponent bij de 

berekening van de verdeling van het jeugdzorgmiddelen over jeugdzorgregio’s in 

Nederland.
3
  

 
Tabel 2 Verdeelmodel op basis van probleemscores naar jeugdzorgregio, 2009 (in aantallen en procenten)  

 aantal 
jeugdigen 
(0-17 jaar) 

%  
jong- 

ens 

%  
kinderen 

laag-
opgeleida  

%  
niet-

westers  
migrant 

%  
uit een-
ouder-
gezin 

%  
uit gezin 
met laag 
inkomen  

gewicht 
per 

kind 

relatief 
gewicht 

(Ned 
=100) 

gewogen 
aantal 

jeugdigen 

idem, 
aandeel 

(%) 

idem, 
verschil 

met 2007 
%-punten 

Datum: 1-7-09 1-7-09 2009/10 1-7-09 1-7-09 2008 b      

Gewicht: 1,00 2,05 2,85 1,60 2,00 1,80      

Kolom: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Drenthe 104.720 51,0% 13,7% 5,4% 11,6% 8,1% 2,90 93 303.717 2,80% 0,08% 

Flevoland 98.515 51,5% 15,1% 24,4% 15,8% 9,3% 3,36 108 331.167 3,06% 0,09% 

Friesland 140.598 51,1% 14,7% 5,6% 11,8% 8,2% 2,94 94 413.616 3,82% 0,03% 

Gelderland 431.465 51,1% 13,5% 9,6% 10,6% 7,1% 2,93 94 1.262.126 11,65% 0,02% 

Groningen 109.528 51,2% 15,1% 8,9% 15,0% 9,8% 3,10 99 339.476 3,13% 0,00% 

Limburg 207.861 51,0% 13,1% 9,4% 13,4% 9,7% 3,01 97 626.111 5,78% -0,14% 

Noord-
Brabant 508.628 51,1% 12,9% 11,8% 11,5% 7,6% 2,97 95 1.510.418 13,94% 0,06% 

Overijssel 253.335 51,1% 14,5% 9,8% 10,0% 7,8% 2,96 95 748.852 6,91% 0,11% 

Utrecht 267.516 51,2% 11,2% 17,1% 11,8% 7,2% 3,01 96 804.530 7,42% 0,05% 

Zeeland 78.962 51,2% 14,9% 7,5% 11,6% 7,4% 2,96 95 233.442 2,15% 0,04% 

Zuid-
Holland 282.288 51,1% 11,9% 12,0% 10,9% 6,0% 2,91 93 820.372 7,57% -0,42% 

Noord-
Holland 267.326 51,2% 12,8% 11,7% 13,3% 6,8% 2,99 96 798.792 7,37% 0,83% 

Stadsregio 
Amsterdam 276.610 51,2% 13,4% 35,1% 22,0% 13,0% 3,67 118 1.014.261 9,36% -0,47% 

Stadsregio 
Rotterdam 241.153 51,3% 15,0% 35,6% 22,2% 14,1% 3,75 120 903.430 8,34% 0,03% 

Haaglanden 206.966 51,2% 12,7% 31,2% 19,0% 12,4% 3,51 113 727.173 6,71% -0,31% 

Nederland 3.475.467 51,2% 13,3% 16,0% 13,8% 8,8% 3,12 100 10.837.484 100,00% 0,00% 
a Volgt speciaal (basis- of voortgezet) onderwijs of een vmbo-opleiding. 
b Het betreft jaarcijfers op basis van het RIO (regionaal inkomensonderzoek). Deze cijfers vallen iets lager uit dan de cijfers op 
basis van het IPO (Inkomenspanelonderzoek) omdat in het IPO de rente op consumptief krediet wordt bijgeschat en op het 
besteedbaar inkomehn in mindering wordt gebracht. 
Bron: SCP, gebaseerd op model 1 in “De jeugd een zorg” en CBS-cijfers per jeugdzorgregio 

 

Een beter inzicht in de regionale verschillen krijgt men door de kijken naar de 

relatieve gewichten (kolom 8). Deze worden verkregen door het aantal gewogen 
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jeugdigen (kolom 9) te delen door het aantal ongewogen kinderen (kolom 1) en het 

gemiddeld gewicht per kind in Nederland (3,12). Aldus kan men eenvoudig zien of 

een jeugdzorgregio relatief minder dan wel meer kinderen met risicofactoren heeft 

dan gemiddeld. De laatste kolom in tabel 2 geeft het verschil in %-punten tussen de 

verdeling van gewogen aantal jeugdigen in 2009 (geactualiseerd) en in 2007 (uit het 

SCP rapport “De jeugd een zorg”, pag. 95). 

 

Bij de actualisering is gebleken dat de berekende verdeling voor 2007 op twee 

punten een verbetering behoeft. In de eerste plaats is gebleken dat het aantal 

jeugdigen in Noord-Holland rest (exclusief stadsregio Amsterdam) in 2007 iets te 

laag is berekend . In de tweede plaats in 2007 het aantal jeugdigen van 15 jaar met 

lager voortgezet onderwijs gerelateerd aan de totale groep 13-17 jarigen. Bij de 

actualisatie is deze categorie lager opgeleiden gerelateerd aan de totale groep 15-

jarigen. De eerste bijstelling heeft hoofdzakelijk gevolgen voor Noord-Holland rest 

(0,8%-punt in het aandeel gewogen jeugdigen), de tweede bijstelling heeft een zeer 

gering effect op de resulterende verdeling. 

 

De verschillen tussen de bijgestelde verdeling 2007 en de geactualiseerde verdeling 

2009 worden voor 60% veroorzaakt door een andere verdeling van jeugdigen over 

de jeugdzorgregio’s (kolom 1) en voor 25% door een andere verdeling van jeugdigen 

uit eenoudergezinnen over de jeugdzorgregio’s (kolom 5). Het effect van geslacht 

en laag inkomen op de wijziging van de verdeling is beperkt (beide 7%) en van laag 

opgeleid en niet-westerse herkomst nagenoeg nihil.
4
   

 

Kijken we naar de verschillen per provincie, dan springen vijf provincies eruit met 

een verandering in het aandeel van meer dan 0,1%-punt (zie de bijlage). In de 

eerste plaats is dat Noord-Holland rest met stijging van het aandeel met 0,83%-

punt. Dit is vooral toe te schrijven aan de te beperkte afbakening van jeugdigen in 

deze regio in het model van 2007. De stadsregio Amsterdam ziet het aandeel 

gewogen jeugdigen tussen 2007 en 2009 met 0,47%-punt dalen, hetgeen vooral is 

toe te schrijven aan een relatieve daling van het aandeel eenoudergezinnen en het 

aantal jeugdigen. Bij Zuid-Holland-rest daalt het aandeel gewogen jeugdigen met 

0,42%-punt, hoofdzakelijk vanwege de relatieve daling van het aantal jeugdigen en 

het aandeel eenoudergezinnen. Bij Haaglanden daalt het aandeel gewogen 

jeugdigen met 0,31%-punt door verschillende factoren, waarvan de achterblijvende 

groei van eenoudergezinnen en jeugdigen de belangrijkste zijn. Ten slotte daalt het 

aandeel gewogen jeugdigen bij Limburg met 0,14% punt als gevolg van de relatieve 

daling van het aantal jeugdigen.
5
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Bijlage: berekende partiële effecten van de actualisering 

 
Correctie verdeling 2007

gepubliceer

d aandeel 

2007 (%)

effect foute 

invoer (18-

22 jr ipv 12-

17) 

N.Holland 

effect 

ruime 

noemer 

laag 

opgeleid in 

gecorrigeer

d aandeel 

2007

aandeel 

2009 (%)

Drenthe 2,72% -0,02% 0,05% 2,74% 2,80%

Flevoland 2,96% -0,03% 0,03% 2,97% 3,06%

Friesland 3,79% -0,03% 0,06% 3,81% 3,82%

Gelderland 11,62% -0,10% 0,06% 11,58% 11,65%

Groningen 3,13% -0,03% 0,04% 3,15% 3,13%

Limburg 5,92% -0,05% -0,02% 5,85% 5,78%

Noord-Brabant 13,88% -0,12% -0,01% 13,74% 13,94%

Overijssel 6,80% -0,06% 0,06% 6,81% 6,91%

Utrecht 7,37% -0,07% -0,09% 7,21% 7,42%

Zeeland 2,11% -0,02% 0,04% 2,14% 2,15%

Zuid-Holland rest 7,99% -0,07% -0,01% 7,91% 7,57%

Noord-Holland rest 6,54% 0,81% 0,01% 7,36% 7,37%

Amsterdam 9,83% -0,08% -0,10% 9,65% 9,36%

Rotterdam 8,31% -0,07% -0,03% 8,20% 8,34%

Haaglanden 7,02% -0,06% -0,08% 6,88% 6,71%

Nederland 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

maximum 0,81% 0,06%

mininimum -0,12% -0,10%

standaardafwijking 0,23% 0,06%

variantie 0,00052% 0,00003%   
 

Partiële effecten actualisering 2009

actualisati actualisati actualisati actualisati actualisati actualisati verschil 

Drenthe 0,04% -0,01% 0,01% 0,00% 0,03% 0,00% 0,08%

Flevoland 0,05% -0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,09%

Friesland 0,02% -0,02% -0,01% -0,01% 0,03% -0,02% 0,03%

Gelderland 0,07% -0,04% -0,02% -0,02% 0,08% -0,01% 0,02%

Groningen 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% 0,02% -0,01% 0,00%

Limburg -0,16% -0,02% 0,03% 0,00% 0,05% 0,03% -0,15%

Noord-Brabant 0,04% -0,04% 0,01% -0,02% 0,10% 0,10% 0,05%

Overijssel 0,10% -0,02% -0,02% -0,02% 0,04% 0,02% 0,10%

Utrecht 0,22% -0,03% -0,01% -0,01% 0,04% 0,00% 0,04%

Zeeland -0,01% -0,01% 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% 0,04%

Zuid-Holland rest -0,27% 0,06% -0,03% 0,01% -0,10% -0,01% -0,41%

Noord-Holland rest 0,05% 0,03% 0,00% 0,03% -0,11% 0,02% 0,83%

Amsterdam -0,13% 0,09% 0,00% 0,03% -0,16% -0,10% -0,45%

Rotterdam 0,08% -0,03% 0,04% -0,02% 0,04% 0,02% 0,03%

Haaglanden -0,10% 0,06% 0,01% 0,03% -0,11% -0,04% -0,30%

Nederland 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

maximum 0,22% 0,09% 0,04% 0,03% 0,10% 0,10% 0,83%

mininimum -0,27% -0,04% -0,03% -0,02% -0,16% -0,10% -0,45%

standaardafwijking 0,12% 0,04% 0,02% 0,02% 0,08% 0,04% 0,29%

variantie 0,00015% 0,00002% 0,00000% 0,00000% 0,00006% 0,00002% 0,00025%

aandeel (%) 58,8% 6,5% 1,4% 1,2% 25,3% 6,9% 100,0%  
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Noten 

 

                                                
1 De behoefte aan jeugdzorg is gemeten op basis van SDQ-scores van het kind in 

combinatie met de behoefte van de ouders aan hulp bij de opvoeding. De SDQ is 

een vragenlijst waarin de ouders wordt gevraagd naar het (probleem)gedrag van 

hun kind.  
2 Het vervangen van de 2008 RIO cijfers door de 2009 (voorlopige) IPO cijfers 

heeft een maximaal effect van 0,03%-punt op de verdeling van het aandeel 

gewogen jeugdigen in 2009. 
3 Naast het volume is ook een prijscomponent nodig om de verdeling van 

middelen over jeugdzorgregio’s te bepalen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt 

van zogenaamde verrekenprijzen (zie bijvoorbeeld het eerste advies van de 

Commissie Financiering Jeugdzorg van maart 2009, pag. 53). 
4 Het effect van de actualisatie op de wijziging van de verdeling is gebaseerd op 

de bijdrage van de variantie van de afzonderlijke kenmerken op de totale variantie 

van de verandering. 
5 Deze decompositie (zie de bijlage) levert analytisch niet geheel het correcte 

totaal resultaat op. Dit komt omdat we voor 2009 geen opsplitsingen van het CBS 

naar 18-22 jarigen hebben gevraagd, zodat we het effect van de fout voor N. 

Holland in 2007 niet voor 2009 konden reproduceren. 


