
1 
 

Samenvatting 

In opdracht van het WODC heeft PI Research onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in het 

aantal ondertoezichtstellingen (OTS-maatregelen) en machtigingen voor Uithuisplaatsingen 

(MUHP’en). De Vaste Kamercommissie voor Jeugd en Gezin heeft vragen gesteld over het 

aantal OTS-maatregelen dat is opgelegd en MUHP’en dat is afgegeven sinds 2005. Er zijn 

indicaties naar voren gekomen dat het aantal OTS-maatregelen en MUHP’en onverwachts sterk 

is gestegen sinds 2005. Daarnaast leek uit deze cijfers de kans op een MUHP te zijn vergroot. 

Tot slot leken er regionale verschillen te zijn in de kans op een OTS-maatregel of MUHP.  

Er zijn echter twijfels over de betrouwbaarheid van de cijfers die de Kamercommissie eerder 

gepresenteerd heeft gekregen. Het huidige onderzoek heeft daarom als doel om de 

betrouwbaarheid van de cijfers te onderzoeken en voor zover mogelijk een beeld te schetsen van 

de ontwikkelingen in de aantallen OTS-maatregelen en MUHP’en, en mogelijke regionale 

verschillen. 

Bij het uitvoeren van het onderzoek waren de volgende onderzoeksvragen leidend: 

1a) Welke ontwikkelingen in het aantal OTS-maatregelen en MUHP’en zijn er sinds 2005? 

1b) Hoe zijn de ontwikkelingen in het aantal OTS-maatregelen en MUHP’en te verklaren? 

2a) Hoe verschillen de aantallen OTS-maatregelen en MUHP’en tussen de verschillende regio’s 

in Nederland? 

2b) Welke oorzaken kunnen worden aangewezen voor de eventuele verschillen in het aantal 

OTS-maatregelen en MUHP’en tussen de verschillende regio’s in Nederland?  

Onderzoeksopzet 

Het onderzoek is hoofdzakelijk uitgevoerd bij de drie ketenpartners die betrokken zijn bij het 

traject dat tot een OTS-maatregel of MUHP kan leiden: Bureau Jeugdzorg waar risicogezinnen 

over het algemeen als eerste voor hulp aankloppen of door derden worden gemeld, de Raad voor 

de Kinderbescherming die onderzoek doet naar de noodzaak tot een beschermingsmaatregel en 

de kinderrechter die vervolgens de gevraagde maatregel kan opleggen. Daarnaast hebben het 

Leger des Heils en de William Schrikker Groep, twee Landelijk Werkende Instellingen voor 

gezinsvoogdij, eveneens aan het onderzoek meegewerkt. 

Er zijn kwantitatieve gegevens opgevraagd over de cliëntstromen op landelijk en regionaal niveau 

bij deze partijen. Naast de drie ketenpartners die hierboven worden genoemd, zijn eveneens het 

programmaministerie voor Jeugd en Gezin, het ministerie van Justitie en de MOgroep Jeugdzorg 

benaderd voor cijfers. De partijen die cijfers hebben geleverd zijn gevraagd naar de definities van 

variabelen, voor zover dat nog niet duidelijk was. Ook is gevraagd naar een inschatting van de 

betrouwbaarheid van de geleverde gegevens. De MOgroep Jeugdzorg heeft geen cijfers 

aangeleverd voor de Bureaus Jeugdzorg in de regio’s Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en 

Haaglanden, aangezien deze partijen niet wilden meewerken aan het onderzoek. In overleg met 

de MOgroep Jeugdzorg is besloten om op regionaal niveau geen absolute aantallen te 

rapporteren, naar aanleiding van twijfels over betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de 

cijfers.  
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Om de ontwikkelingen in de landelijke cijfers te kunnen verklaren zijn verschillende bronnen 

gebruikt: 

 Projectdocumentatie, te weten kamerstukken, beleidsplannen, onderzoeksrapporten, 

brancherapportages en wetenschappelijke literatuur; 

 Openbare databases van het Centraal Bureau voor de Statistiek; 

 Web-based enquêtes zijn uitgezet bij de verschillende partijen, waarbij gevraagd werd 

naar instroom, bejegening, door- en uitstroom van de cliënten, en de organisatiecultuur 

omtrent beschermingsmaatregelen. 79 medewerkers uit de keten hebben de enquête 

ingevuld. Deze medewerkers vertegenwoordigen alle ketenpartners en alle regio’s, maar 

er is geen sprake van een representatieve steekproef. 

Vervolgens is diepgaand onderzoek uitgezet om regionale invloeden op het aantal OTS-

maatregelen en MUHP’en te vinden. Bij een viertal regio’s die opvielen qua percentages OTS-

maatregelen en percentages MUHP ten opzichte van het aantal OTS-maatregelen zijn een 

procesanalyse en interviews uitgevoerd. Deze vier regio’s zijn in de volgende tabel vermeld: 

 % OTS-maatregelen t.o.v. 

 het aantal kinderen in de regio 

Laag Hoog 

% MUHP’en 
ten opzichte van het aantal 
OTS-maatregelen 

Laag Zuid-Holland Overijssel 

Hoog Flevoland Amsterdam 

In deze vier regio’s zijn bij de betrokken ketenpartners respondenten gezocht die aan het 

verdiepend onderzoek mee wilden werken. Uiteindelijk is deelname van medewerkers van 

Bureau Jeugdzorg Flevoland op het laatste moment afgezegd. In totaal hebben twintig mensen 

deelgenomen aan het verdiepende onderzoek. In aanvulling hierop hebben drie medewerkers 

van de William Schrikker Groep eveneens meegewerkt aan het onderzoek. 

De deelnemers aan het verdiepingsonderzoek hebben zes casussen voorgelegd gekregen, 

waarbij gevraagd is naar informatie die aanvullend nodig is om te beslissen over de bescherming 

van het kind en hun oordeel over de casus. De casussen varieerden in informatiewaarde en ernst 

van de problematiek. Tot slot is een gesprek gevoerd over factoren die binnen het 

beslissingsproces een rol kunnen spelen die mogelijk regiospecifiek zijn. 

Naast de procesanalyse is bij de deelnemers aan het verdiepingsonderzoek een gestructureerd 

interview afgenomen. In de interviews werd ingegaan op zaken als de instroom, kenmerken van 

de cliëntpopulatie, handelswijze binnen de organisatie of bijvoorbeeld het zorgaanbod in de 

omgeving.  

Het onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot de volgende conclusies: 

Beantwoording onderzoeksvraag 1a: landelijke ontwikkelingen in cijfers 

Er is een stijging opgetreden in het aantal uitgevoerde OTS-maatregelen (34%) en verlengingen 

van OTS-maatregelen (48%) tot 2008 en het aantal uitgevoerde MUHP’en (47%) en verlengingen 

van MUHP’en (58%) tot 2007. Vervolgens is een afvlakking of zelfs daling opgetreden in dit 

effect. De kans op een MUHP lijkt dus verhoogd te zijn geweest van 2005 tot 2007. 

Deze stijging in het aantal uitgevoerde kinderbeschermingsmaatregelen lijkt te worden verklaard 

door een verhoogde in- en doorstroom in de keten. De instroom bij Bureau Jeugdzorg lijkt sinds 

2005 te zijn verhoogd, in ieder geval tot 2008. Ook de cijfers van de Raad voor de 

Kinderbescherming laten een toename zien in het aantal activiteiten dat zij uitvoeren, met name 
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tot 2008. Het percentage onderzoeken dat uitmondt in een rekest OTS-maatregel of een MUHP 

lijkt tijdelijk te zijn verhoogd (respectievelijk ongeveer 9% tot 2007 en 7% tot 2008).  

Beantwoording onderzoeksvraag 1b: landelijke factoren 

Er worden legio factoren genoemd die samen zouden kunnen hangen met het aantal OTS-

maatregelen en MUHP’en en de ontwikkelingen hierin. De drie factoren die het sterkst naar voren 

komen als mogelijke verklaringen voor de tijdelijke toename in het aantal 

kinderbeschermingsmaatregelen zijn:  

 Verbeterde signalering: Meer risicogezinnen werden als zodanig herkend door de 

ontwikkeling en implementatie van risicotaxatie-instrumenten; 

 Verlaging in de meldingsdrempel, veroorzaakt door een grotere bekendheid van het 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), de reclamecampagnes waarin het 

publiek wordt aangesproken op zijn verantwoordelijkheid tot melden, de ontwikkeling dat 

normafwijkend gedrag sneller wordt geproblematiseerd, de angst voor escalatie van 

problematiek door zaken die in de pers breed zijn uitgemeten, en het afschuiven van 

verantwoordelijkheid door instellingen; 

 Een tijdelijk Savanna-effect. In het verleden zijn casussen met een ongelukkige afloop in 

de pers breed uitgemeten, waarbij veel kritiek op de jeugdzorg en zijn medewerkers is 

gegeven. Hierdoor zijn mensen sneller bang voor escalatie van problematiek, waardoor 

eerder gemeld wordt bij Bureau Jeugdzorg, meer verantwoordelijkheid gedeeld wordt in 

de keten, en uiteindelijk eerder een maatregel wordt aangevraagd. Dit effect lijkt 

momenteel echter niet meer te spelen. 

Het aantal maatregelen wordt verklaard door een complex samenspel van factoren, zowel op het 

niveau van de cliëntkenmerken, als het handelen van de ketenpartners en de context waarin de 

jeugdbeschermingsketen wordt uitgevoerd. 

Beantwoording onderzoeksvraag 2a: regionale verschillen in cijfers 

De regio’s verschillen in het gemiddeld aantal kinderbeschermingsmaatregelen per inwonend 

kind. De contrasten tussen de regio’s zijn echter minder groot dan oorspronkelijk aangenomen 

werd. Het in de inleiding van dit rapport genoemde vermoeden dat in Noord-Holland 80% van de 

OTS-maatregelen werd vergezeld van een MUHP, blijkt te berusten op een eerdere 

rapportagefout die in de huidige cijfers reeds gecorrigeerd is.  

Ter indicatie, wanneer wordt uitgegaan van kalenderjaar 2009 dan geldt voor de laagste regio dat 

voor 0,46% van de kinderen in de regio een OTS-maatregel geldt. In de hoogste regio is dat 

1,05%. Het percentage MUHP indien een OTS-maatregel geldt varieert ook per regio. In 2009 

wordt voor 23,5% van het aantal OTS-maatregelen een MUHP uitgevoerd. Voor de hoogste regio 

is dit percentage 56,4. 

Beantwoording onderzoeksvraag 2b: regionale factoren 

Voor een viertal regio’s is onderzocht wat de kenmerken van deze regio’s zijn. Deze regio’s 

hadden een relatief hoog of laag percentage maatregelen in 2009. Voor iedere regio zijn uit de 

procesanalyse kenmerken naar voren gekomen die specifiek zijn voor die regio. In het algemeen 

kunnen de volgende conclusies worden geformuleerd. Regio’s met veel stedelijke kenmerken 

hebben relatief gezien een hoger aantal maatregelen. De concentratie van gezinnen met ernstige 

problematiek is in de stedelijke regio’s hoger waardoor vaker een maatregel noodzakelijk is. 
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Overigens dient opgemerkt te worden dat gevonden verschillen in cliëntstromen tussen de regio’s 

voor een deel ook verklaard kunnen worden door registratieverschillen, en dan met name de 

registraties van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming.  

De factoren die eerder werden aangemerkt als samenhangend met de landelijke ontwikkelingen 

in het aantal OTS-maatregelen en MUHP’en kunnen natuurlijk in meer of mindere mate een rol 

spelen op regionaal niveau, wat variaties in het aantal maatregelen tussen regio’s veroorzaakt. 

De hypothese dat verschillen in aantallen maatregelen tussen regio’s verklaard kunnen worden 

door de duur van de maatregelen, is niet bevestigd in dit onderzoek. 

Wanneer een regio een relatief hoog percentage beschermingsmaatregelen heeft, betekent dit 

niet dat in deze regio ieder kind een hogere kans heeft op een beschermingsmaatregel. Het 

betekent dat deze regio bepaalde kenmerken heeft waardoor relatief veel 

beschermingsmaatregelen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld doordat er meer risicogezinnen 

wonen of bepaalde problematiek in een regio meer aan de orde is. De werkwijze van de 

ketenpartners kan eveneens bijdragen aan het percentage OTS-maatregelen en percentage 

MUHP per inwonend kind. 

De resultaten illustreren dat iedere regio en iedere instelling zo zijn eigen kenmerken heeft en 

ontwikkelingen doormaakt die van invloed kunnen zijn op het aantal OTS-maatregelen en 

MUHP’en. Veel van deze factoren zijn niet in cijfers te vangen, waardoor het vaststellen van hun 

bijdrage aan het aantal OTS-maatregelen en MUHP’en niet mogelijk is. 

Opmerkingen 

Onderdeel van het onderzoek was om vast te stellen in hoeverre de cijfers van de verschillende 

instellingen betrouwbaar en/of vergelijkbaar zijn. Gedurende het onderzoek bleek dat met name 

cijfers van Bureau Jeugdzorg lastig te interpreteren zijn. Definitie- en registratieverschillen maken 

vergelijkingen over jaren of regio’s heen minder accuraat. Het bleek onmogelijk om voor deze 

definitie- en registratieverschillen te corrigeren.  

De cijfers die zijn aangeleverd door de Raad voor de Kinderbescherming en het ministerie van 

Justitie zijn betrouwbaar. Helder omschreven variabelen dragen bij aan deze betrouwbaarheid. 

Bovendien ondersteunen de cijfers van de verschillende instellingen elkaar, wat de 

betrouwbaarheid van de conclusies ten goede komt. Desondanks is voor alle partijen niet met 

zekerheid te zeggen dat men op regionaal niveau niet alsnog op verschillende manieren 

registreert. De grens tussen het uitvoeren van verschillende activiteiten blijkt in de praktijk vaak 

minder scherp begrensd dan in het registratiesysteem.  

Het verzamelen, koppelen en interpreteren van de cijfers van de verschillende ketenpartners 

bleek lastig. Struikelblokken waren onder andere het verkrijgen van instemming tot deelname aan 

het onderzoek van Bureau Jeugdzorg en het aan elkaar relateren van de verschillende regio-

indelingen van de ketenpartners. Er is geen samenhang in de keten over hoe en welke 

variabelen geregistreerd worden, waarbij zelfs binnen instellingen variaties bestaan in 

registratiewijze (bijvoorbeeld op kind of gezinsniveau). Ook het feit dat registraties vaak gericht 

zijn op het vastleggen van het aantal verrichte handelingen in plaats van het aantal bediende 

cliënten maakt de interpretaties lastig. Er is geen exacte maat beschikbaar voor het aantal 

cliënten dat wordt bediend door Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming. 


